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Útdráttur 

 

Rannsóknir á heimilisofbeldi eru undir miklum áhrifum frá hugmyndum um jafnrétti 

kynjanna og baráttu gegn kynbundnu ofbeldi. Fyrir vikið hafa karlkyns þolendur 

heimilisofbeldis fallið í skugga þess ofbeldis sem konur og börn eru beitt. Í mörgum 

rannsóknum er aðeins vikið að karlkyns þolendum í hlutfallstölum í sambanburði kynjanna 

og oft virðist sem ekki sé talin ástæða til að kanna sérstaklega umfang þess ofbeldis sem þeir 

verða fyrir. Margir fræðimenn hafa tekið undir þá almennu skoðun að karlkyns þolendur séu 

lítill hópur og að karlar séu almennt færir um að sjá um sig sjálfir í samskiptum við erfiðar 

eiginkonur. Aðrir hafa vakið athygli á hlutskipti þessara karla og bent á að afleiðingar ofbeldis 

í sambúð getur haft slæm áhrif á lífsgæði og andlega og líkamlega heilsu karla ekki síður en 

kvenna. Kynjað sjónarhorn á þessa umræðu hefur víðtæk áhrif og karlar í erfiðum 

samböndum óttast að missa tengsl við börn sín, þeim er síður trúað og þeir mæta oft 

fordómum. Konur sem eiga erfitt með að stjórna reiði sinni eiga að sama skapi erfitt með að 

fá meðferð við hæfi. Í þessari ritgerð er sýnt fram á að fleira er líkt en ólíkt í aðstæðum karla 

og kvenna í erfiðum samböndum og að fleiri rannsókna er þörf ef skýra á kynjamun í 

ofbeldishegðun. 
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1 Inngangur 

„Þeim var ég verst er ég unni mest“ er haft eftir einum mesta kvenkosti Íslandssögunnar, 

Guðrúnu Ósvífursdóttur, hverrar ástamál eru eitt meginstef Laxdælu. Ekki fer minni sögum af 

Hallgerði Höskuldsdóttur og máttu allir þrír eiginmenn hennar gjalda lífi fyrir kinnhest. 

Íslendingasögurnar gefa mörg dæmi um skilnað hjóna og er talið að meðal miðaldaþjóða 

Evrópu hafi norrænir menn haft sérstöðu hvað varðar möguleika fólks á skilnaði við maka. Í 

heiðnum sið gafst fólki kostur á að rifta hjónabandssamningi áður en ósamkomulag og andúð 

leiddi til ofbeldisverka. Meðal viðurkenndra skilnaðarsaka voru bæði almennt ósamkomulag 

hjóna og ef stór sár hlutust í deilum þeirra (Ward, 2015). 

Þó hjónaerjur séu engin nýmæli, er tiltölulega stutt síðan félagsvísindin hófu að kortleggja 

ofbeldi milli maka. Samfélagsleg viðhorf á Vesturlöndum um ævilangt hjónaband og friðhelgi 

heimilis hafa eflaust stuðlað að því hve falin þessi mál voru. Ingólfur V. Gíslason (2008)  

bendir á að kvennahreyfingar 20. aldarinnar eigi heiðurinn af almennri viðurkenningu þess 

að heimilisofbeldi sé samfélagslegt vandamál. Barátta kvennahreyfinga fyrir bættri stöðu 

kvenna, hefur orðið kveikja mikillar vakningar og hefur sú vakning víða fundið leiðir inn í 

opinbera stefnumótun. Umfjöllun um ofbeldi á grundvelli kynferðis hefur beint kastljósinu að 

hræðilegum ofbeldisverkum sem framin eru gegn stúlkum og konum um allan heim (Dutton, 

2012). Hefur umræðan einkum snúist um ofbeldi gegn konum og börnum en þó heyrast 

einnig raddir karla sem orðnir eru þreyttir á þeim ofbeldisstimpli sem þeim finnst settur á 

kyn sitt (Sigurjón Sveinsson, 15.12.2011). Vaxandi vitund um að karlar séu þolendur 

heimilisofbeldis slær nýjan tón í jafnréttisumræðuna og í aðgerðaráætlun velferðar-

ráðuneytisins frá 2006 vegna ofbeldis á heimilum og kynferðislegs ofbeldis er viðurkenning á 

að karlar geti verið þolendur, þar segir að rannsóknir á heimilisofbeldi bendi til að karlar séu 

um 3% þolenda. Lítið sé vitað um aðstæður þeirra hér á landi og því verði umfang 

heimilisofbeldis gegn körlum kannað fyrir árslok 2011. Ekki segir hvernig talan 3% er fengin 

(Velferðaráðuneytið, 2006). 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig fræðaheimurinn tekst á við 

ofbeldisupplifun karla. Hvort sú upplifun sé viðurkennd og hvar skýringa sé leitað á 

ofbeldishegðun í nánum samböndum. Undirmarkmið er að svara spurningunni hvort konur 

séu líklegri til að beita andlegu fremur en líkamlegu ofbeldi í nánum samböndum. 
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Heimilda var leitað með leitarvélunum scholar.google.is og leitir.is. Leitarorð eins og  ipv, 

domestic abuse, female perpetrator, women offenders, male victim, psychological abuse og 

female aggression gáfu fjölskrúðugan feng. Voru heimildir valdar með það fyrir augum að 

endurspegla sem best þann heim sem íslenskt samfélag tengir við. Valdar voru heimildir frá 

skandinavískum, breskum, írskum, hollenskum, kanadískum og bandarískum fræðimönnum, 

heimildir sem hafa gildi varðandi kenningarlegar áherslur og nýlegar heimildir. 

 

2 Fræðilegur bakgrunnur  

2.1 Ágreiningur um grundvallar forsendur 

Deilur hafa lengi staðið um kynjaskiptingu ofbeldis í nánum samböndum og hefur 

fræðaheimurinn klofnað í tvær fylkingar í afstöðu sinni til spurningarinnar um samhverfu í 

ofbeldishegðun kynjanna.  

Annars vegar er sterk hefð femínista sem gengur út frá forsendum kvennahreyfinga um 

ólíka samfélagslega stöðu kynjanna sem grundvöll kúgunar á konum. Litið er á ofbeldi karla 

gegn konum sem lið í tilraunum feðraveldisins til að halda konum niðri og viðhalda völdum 

og forréttindum karlkynsins en konur beiti ofbeldi helst í neyð og  sjálfsvörn. Þeir sem 

aðhyllast þetta sjónarhorn hafa bent á að þegar konur beiti ofbeldi, sé það ekki eins alvarlegt 

og ofbeldi karla og afleiðingar þess ekki eins skelfilegar.  

Aðrir hafa fylkt sér bak við hugtakið „fjölskylduofbeldi“ en það er rakið til bandarísku 

fræðimannanna Murrey Straus og Richard Gelles, sem þróuðu spurningalistann Conflict 

Tactics Scale (CTS:1979). Ofbeldismælingar með spurningalistanum byggja á eigin svörum 

þátttakenda um ofbeldi sem þeir sjálfir hafa þolað eða beitt á síðastliðnu ári. Yfirleitt fást 

þær niðurstöður að karlar og konur séu álíka líkleg til að beita maka ofbeldi og álíka líkleg til 

að eiga upptökin, eða að konur séu ívið líklegri en karlar til að eiga upptök að og beita 

ofbeldi. Samskiptakenningar af ýmsu tagi, kenningar um frávikshegðun og áhersla á 

fjölþættar orsakir eru einkennandi í þessum hópi (Dutton og Goodman, 2005; Harris, 1996; 

Ingólfur V. Gíslason, 2008; Velonis, 2013).  

Gagnrýni á aðferðafræðina hefur verið hörð, CTS-listinn sé ónákvæmur og telji einstök 

ofbeldisatvik án tillits til samhengis eða mynsturs í ofbeldinu og geti ekki svarað spurningum 

um ásetning, afleiðingar eða kúgun (Dutton og Goodman, 2005; Ingólfur V. Gíslason, 2008; 
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Velonis, 2013). Bent hefur verið á að konur séu líklegar til að ýkja eigin ofbeldishegðun 

meðan karlar dragi úr í sinni frásögn og því sé varasamt að bera saman ofbeldishegðun 

kynjanna út frá notkun spurningalistans (Velonis, 2013).  

Eftir að mælingar með CTS-listanum gáfu til kynna að konur beiti ekki síður ofbeldi en 

karlar, leiddu breytingar í viðhorfum til þessara mála til þess að í Bandaríkjunum fór lögregla 

að beita aðferð í útköllum sem nefnd er „dual-arrest“, ef óvissa er um geranda eru báðir 

aðilar handteknir (Cho, 2012; Dutton og Goodman, 2005). Hafa femínistar haldið því fram að 

með þessu sé enn vegið að veikri stöðu kvenna (Swan og Snow, 2006). 

Tilraun til að útskýra misvísandi niðurstöður má sjá í flokkun Michael Johnsons frá 1995 á 

makaofbeldi. Í stað þess að líta á makaofbeldi sem sérstakt fyrirbæri, leggur hann til að horft 

sé á það sem regnhlífarhugtak yfir nokkrar gerðir ofbeldis. Johnson greindi fjórar megingerðir 

ofbeldissambanda, ógnarsamband (intimate terrorism / coercive controlling violence), 

tilfallandi makadeilur (situational partner violence / common couple violence), 

andpyrnuofbeldi (violent resistance) og skilnaðarátök (separation-instigated violence). 

Ástæðan fyrir ágreiningi fylkinganna lægi í ólíkum aðferðum. Feðraveldisarmurinn væri að 

rannsaka gögn um alvarlegt ofbeldi frá kvennaathvörfum og lögreglu meðan 

fjölskylduofbeldisarmurinn styddist við stórar spurningakannanir og almenn úrtök sem 

mældu ofbeldishegðun án tillits til samhengis. þessir fræðimenn væru því að rannsaka gögn 

sem annars vegar væru lýsandi fyrir ógnarsamband og hins vegar fyrir makadeilur (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008; Johnson og Ferraro, 2000; Velonis, 2013).  

Samkvæmt skilgreiningu Johnsons er ógnarsamband viðvarandi mynstur misnotkunar, 

tilfinningalegrar kúgunar og líkamlegs ofbeldis. Ofbeldið er títt, oft alvarlegt og hefur 

tilhneigingu til að stigmagnast. Gerandinn, eða náni hryðjuverkamaðurinn (the intimate 

terrorist), er oftast karl og ofbeldi hans hefur alvarlegar líkamlegar og andlegar afleiðingar. Í 

andspyrnuofbeldi birtast varnarhættir kúgaðra kvenna, meðan makadeilur er samhverft 

ástand þar sem ágreiningur leiðir til átaka án þess að um sé að ræða hegðunarmynstur eða 

markmið um að ná stjórn á makanum. Johnson gerði nokkrar breytingar á flokkuninni. 

Skilnaðarátök hurfu en í staðinn kom gagnkvæmt kúgunarsamband (mutual violent control). 

Lýsir hann slíku sambandi svo að þar berjist tveir jafnkúgandi einstaklingar um völd í afar 

fágætu samskiptamynstri. Síðar hurfu báðir síðastnefndu flokkarnir og  árið 2000 benti 

Johnson á að greining þeirra Holzworth-Munroe og Stuart frá 1994 á ofbeldismönnum gæti 

fallið að flokkunum makadeilur og ógnarsambönd (Johnson og Ferraro, 2000). 
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Ofbeldismenn sem aðeins fremdu ofbeldisverk innan fjölskyldu, „family-only“ einkenndu 

makadeiluflokkinn, en hóparnir ofbeldishneigðir-andfélagslegir (generally-violent-antisocial) 

og óyndis-jaðarpersónuleika (dysphoric-borderline) væru einkennandi fyrir ógnarsamband. 

Ólíkur sálfræðilegur bakgrunnur greindi á milli tveggja tegunda ofbeldismanna í 

ógnarsambandi. Annars vegar menn sem nota ofbeldi til að kúga á kaldrifjaðan og 

yfirvegaðan hátt og hins vegar menn sem eru tilfinningalega háðir sambandinu og beita 

ofbeldi þegar tilfinningum þeirra um öryggi er ógnað (Johnson, 2011; Johnson og Ferraro, 

2000). 

Ógnarsamband hefur verið fræðimönnum hugleikið og er mikið vísað til þess í 

rannsóknum. Ekki er fráleitt að vinsældirnar megi rekja til grípandi nafngiftar sem höfðar til 

óttans við sameiginlegan óvin vesturlanda, hryðjuverkamanninn. Þó líta megi á kenningu 

Johnsons sem brú milli stríðandi fylkinga, er óumdeilt að flokkun hans byggir á forsendum 

um kynjað ofbeldi með rætur í ólíkri stöðu kynjanna.  

Dutton og Goodman (2005) bentu á að nálgun Johnsons setji fókus á parasambandið, þar 

sé viðurkennt að konur beiti ofbeldi og áhersla sé á víðara samhengi og þátt kúgunar í 

ofbeldinu. Ágreiningur um hvort ofbeldi í parasamböndum sé kynjasamhverft eða karllægt 

stafi einmitt af því að mæling ofbeldisatvika sýni ekki mynstrið í ofbeldinu. Til að skilja hvaða 

öfl séu að verki, þurfi að átta sig á hvernig ofbeldi sé notað og hvernig því sé svarað. Ofbeldi 

þurfi að skoða út frá eðli hvers parasambands ásamt menningarlegum, félagslegum og 

stofnanalegum þáttum samfélagsins. Hlutverk kúgunar sé grundvöllur skilnings á hlut 

kynjanna og samhengi í ofbeldinu. 

Emery (2011) benti á rökvillu í því að Johnson flokkar ofbeldi á grundvelli þarfar fyrir að ná 

völdum án tillits til þess hvort ofbeldið leiði til raunverulegra yfirráða. Flokkunin geti því ekki 

gert grein fyrir alvarlegu ofbeldi sem eigi sér stað án markmiðs um stjórnun. Emery benti 

jafnframt á að sálfræðilegir þættir eins og persónuleikaraskanir geti ekki verið einhlít skýring 

á alvarlegu paraofbeldi og að með því að einblína á sálfræðilega þætti, glatist sú innsýn sem 

feminískar hugmyndir hafi veitt. Flokkun á paraofbeldi þurfi að taka mið af að samskipti og 

valdastrúktúr í samböndum þróist og skoða þurfi hvort sambönd einkennist af skýrum 

normum eða upplausn, jafnræði eða ójafnræði og hvaða tengsl séu milli ofbeldisins og þeirra 

norma sem gildi í sambandinu. Nýleg rannsókn styður hugmynd Emerys um að mikil 

reglufesta í samböndum tengist auknu ofbeldi (Emery, 2011; Emery, Wu og Tsolmon, 2014). 
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Deilur um þátt kvenna í heimilisofbeldismálum halda áfram og í nýlegri grein svarar 

Johnson (2015) gagnrýni á kenningu sína. Nú segir hann að tilfallandi makaofbeldi sé 

langsamlega stærsti flokkurinn í makaofbeldi og því litist niðurstöður úr spurninga-

könnunum sterkast af því samhverfa ofbeldi sem þar ríki. Almennar spurningakannanir geti 

því ekki skorið úr um kynjasamhverfu í ógnarsambandi. Sannanir fyrir karllægu ofbeldi 

ógnarsambanda megi finna í rannsóknum sem hann sjálfur og fleiri hafi unnið. Einnig sýni 

mikill fjöldi rannsókna sem byggðar séu á skýrslum frá lögreglu, kvennaathvörfum og 

sjúkrahúsum að karlar séu aðalgerendur í alvarlegu paraofbeldi. Johnson segist aldrei hafa 

haldið því fram að ekki finnist kvenkyns gerendur í ógnarsamböndum, aðeins að þær séu 

hlutfallsega mun færri en karlar, eða milli 3 og 17% gerenda samkvæmt sínum rannsóknum.  

Johnson bendir á mikilvægi þess að megingerðir makaofbeldis séu gjörólíkar að flestu 

leyti. Ógnarsambönd einkennist af kúgunarmynstri, makaofbeldi af deilum sem farið hafi úr 

böndunum og í ofbeldisfullri andspyrnu séu konur í meirihluta og beiti nauðvörn. Í þeirri 

baráttu finni örfáar konur að lokum ekki aðra útleið en að myrða ofbeldismanninn. 

Grundvallaratriði sé að rannsóknir sem ekki geri greinarmun á þessum ólíku gerðum ofbeldis 

séu til lítils gagns og flokkun sé auk þess undirstaða þess að dómstólar geti tekið rétt á 

málum ofbeldismanna. Í greininni ítrekar Johnson feminískt sjónarhorn, en hafnar því að 

hann skýri paraofbeldi alfarið með vísan til feðraveldis. Orsakaþættir í ógnarsambandi séu 

m.a. lærð hegðun, upplifun ofbeldis í æsku og persónuleika- og tengslaþættir. Áfengis- og 

fíkniefnavandi og samskiptaþættir séu miðlægir í tilfallandi makaofbeldi en þar séu orsakir 

mjög fjölbreyttar. 

 

Af þessu má sjá að enn er deilt. Feminíska sjónarhornið viðurkennir kynjasamhverfu í 

mestöllu makaofbeldi, en stendur fast á að þorri gerenda í alvarlegasta ofbeldinu séu karlar 

og að þar beiti konur ofbeldi í sjálfsvörn (Johnson, 2011). Aðrir halda því fram að lítill, ef 



  

10 

nokkur kynjamunur sé  í beitingu alvarlegs ofbeldis og draga í efa gildi flokkunar Johnsons 

(Hines og Douglas, 2010). 

Deilur einkenna ekki alla nálgun á paraofbeldi. Í nýlegri danskri skýrslu um ofbeldi gegn 

körlum er bent á að rannsóknir á heimilsofbeldi hafi opnað umræðu sem áður var lokuð. Svo 

virðist sem dregið hafi úr makaofbeldi gegn konum á sama tíma og karlkyns þolendum fjölgi. 

Þetta megi túlka sem aukinn vilja karla til að horfast í augu við og viðurkenna að þeir sæti 

ofbeldi frá konu. Önnur túlkun gæti verið að konur séu orðnar árásargjarnari gagnvart 

mökum sínum en áður. Höfundar telja líklegt að opin umræða og þekking á ofbeldi gegn 

körlum geti orðið til að ráðstafanir til að draga úr því skili sama árangri og sjá megi í ofbeldi 

gegn konum. Fyrirbyggjandi aðgerðir séu mikilvægastar og mennta þurfi ungt fólk meðal 

annars í virðingu, mannréttindum og aðferðum við að leysa ágreining (Plauborg og Helweg-

Larsen, 2012). 

2.2 Kenningarlegar  forsendur prófaðar 

Misvísandi niðurstöður úr rannsóknum á paraofbeldi ásamt meðvitund um mikilvægi 

fræðilegra skýringa á opinbera stefnumótun og fjárveitingar, hefur orðið kveikja að frekari 

rannsóknum á þessu sviði. Í tilraun til að meta hvort eðli og samhengi í ofbeldishegðun sé 

ólíkt hjá konum og körlum, gerði Hyunkag Cho (2012) rannsókn þar sem reynt var að meta 

alvarleika átaka með vísan í kenningar Johnsons um ólíkar gerðir paraofbeldis. Markmið 

tilraunarinnar var að leggja mat á hvort karlar ættu fremur upptök að átökum og hvort þeir 

ættu fremur upptök að alvarlegri tegundum átaka. Í stuttu máli var niðurstaða Cho sú að ekki 

væri marktækur kynjamunur í tíðni eða alvarleika ofbeldis, upptökum eða stjórnunarhegðun. 

Cho setur þó fyrirvara og telur að þessar breytur mæli ekki fullkomlega muninn á hegðun 

karla og kvenna. þó niðurstöðurnar virðist styðja kenningar um kynjasamhverfu, verði að 

skoða þær út frá takmörkunum rannsóknarinnar, t.d. var ekki reynt að meta afleiðingar 

ofbeldis á heilsu þolenda og ekki var  safnað upplýsingum um kynferðisofbeldi. Eins þyrfti að 

skoða betur þá ofbeldishegðun sem spurt er um. Merking þess að ógna með vopni geti verið 

háð aðstæðum (Cho, 2012). 

Velonis (2013) tekst á við sömu áskorun í doktorsverkefni sínu. Þar sem hún telur að 

ofbeldi í samböndum verði ekki skilið til fulls nema einstaklingar með ólíka reynslu fái að 

segja sögu sína, notaði hún blandaða rannsóknaraðferð og aflaði bæði megindlegra og 

eigindlegra gagna úr sama úrtaki. Í viðtölum spurði hún um völd og mynstur stjórnunar-
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hegðunar til að sjá hvaða skýringar væru á bak við svör úr spurningalista. Eins og vænst var, 

sýndu gögnin sem fengust með CTS-listanum kynjasamhverfu, en nákvæmari greining viðtala 

sýndi ástæðu til að draga ályktanir varlega. Viðtölin gáfu samhengi sem listinn sýndi ekki og 

nokkuð var um ósamræmi í svörum. Rannsóknin dró ekki upp þá skýru mynd valda-

ójafnvægis sem væntingar stóðu til. Ekki var sýnt fram á að ofbeldi gegn konum hefði fylgni 

við kúgandi hegðun maka og ekki var heldur sýnt fram á að ofbeldi kvenna væri viðbragð við 

kúgun maka. Fáar, ef nokkrar af konunum, sögðust nota ofbeldi í sjálfsvörn og í tilvikum þar 

sem konur gripu til ofbeldis gegn kúgandi maka, voru þær eins líklegar til að líta svo á að þær 

væru að endurheimta valdajafnvægi. 

Í rannsókninni er þeirri kenningu hafnað að paraátök stafi af valdaójafnvægi feðraveldisins 

og stuðningur við flokkun Johnsons er blendinn. Meðal kvenna sem lýstu sambandi við 

stjórnandi maka eða notuðu stjórnun sjálfar, mátti greina stíganda í alvarleika ofbeldis og 

kúgunar sem best var lýst sem samfelldum ás með makadeilur á öðrum enda og 

ógnarsamband á hinum. Lagði höfundur til að tengja mætti flokkun Johnsons og hugmynd 

frá Emery um stjórnun í samböndum, í stað þess að búa til flokkunarkerfi byggt á lýsingu á 

ofbeldisverkum eða lýsingu á einstaklingunum sem fremja þau eða eru fórnalömb þeirra. 

Réttara væri að horfa á sambandið sjálft og spyrja um valdastrúktúr í sambandinu og hvort 

kúgun sé til staðar. 

Rannsóknin byggir á úrtaki þar sem karlar voru hlutfallsega fáir og viðtöl eingöngu tekin 

við konur. Gáfu viðtölin stuðning við tilgátu um að ofbeldi gegn konum standi í tengslum við 

kúgunarmynstur og að karlar beiti frekar kúgandi hegðun en konur. Eftir stendur spurningin 

hvort viðtöl við karla hefði staðfest kynjasamhverfu. 

Þeir sem skýra makaofbeldi með vísan í hugmynd um feðraveldi, nota gjarnan þau rök að 

ofbeldi kvenna sé ekki stjórntæki í valdabaráttu þar sem það sé síður skaðlegt og afleiðingar 

á andlega og líkamlega heilsu léttvægar. Ýmsir hafa reynt að meta þetta og nefna má ítalska 

rannsókn (Romito og Grassi, 2007) á tengslum ofbeldis við andlega heilsu háskólanema. 

Höfundar skoðuðu ekki aðeins ofbeldi í ástarsamböndum heldur einnig kynferðislegt ofbeldi, 

ofbeldi í foreldrahúsum og skólasamfélagi. Karlar greindu frá meira ofbeldi en konur í 

samskiptum við jafningja, en hlutfall kynja var nokkuð jafnt í annarri ofbeldisupplifun Um 

60% þátttakenda upplifðu ofbeldi í samböndum og greindi tæplega þriðjungur þátttakenda 

frá alvarlegu ofbeldi, álíka margir af hvoru kyni. Stúlkur urðu frekar fyrir kynferðislegu 

ofbeldi, en piltar greindu einnig frá slíku (19,9% og 10,5%) og voru gerendur kvenkyns í tveim 
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þriðju hluta kynferðisofbeldis gegn piltum. Konur greindu oftar frá viðbrögðum eins og ótta, 

niðurlægingu, sársauka og reiði. Sekt gaf ekki kynjamun, en hlátur var oftar viðbragð hjá 

körlum (21,6% og 9,6%).  

Verri áhrif ofbeldis á andlega heilsu ungra kvenna röktu höfundar til þess að reynsla þeirra 

fæli í sér meiri streitu. Þær upplifðu alvarlegra kynferðislegt ofbeldi  og hugsanlega fælist 

meiri kvenfyrirlitning í ofbeldi gegn konum. Aðalmunurinn lá þó í að fleiri konur en karlar 

höfðu upplifað marga flokka ofbeldis og tengdist það hærri tíðni þunglyndis, kvíða, 

átraskana, misnotkunar áfengis, sjálfsvígshugsana og tilrauna hjá konum. Upplifun ofbeldis í 

upprunafjölskyldum tengdist sjálfsvígshugsunum og tilraunum hjá báðum kynjum, auknum 

líkum á kvíða hjá körlum og áfengismisnotkun hjá konum. Ofbeldi í jafningjasamfélagi hafði 

neikvæð áhrif á stúlkur en ekki á pilta og ofbeldi í ástarsambandi var mun meira 

streituvaldandi fyrir þær. Marktæk tengsl voru milli kynferðislegs ofbeldis og kvíða og 

drykkjuvanda, voru þessi tengsl sterkari hjá körlum en konum.  Í heildina voru konur líklegri 

til að greina frá kvíða en karlar til að misnota áfengi. 

 Færa má rök fyrir því að mikill menningarmunur milli Íslands og Ítalíu geri samanburð 

paraofbeldis óraunhæfan, en hér er sjónum beint að afleiðingum ofbeldisupplifunar. 

Alvarlegri afleiðingar ofbeldis fyrir konur skrifa höfundar á að að ungar konur upplifi í 

heildina tíðara og alvarlegra ofbeldi en karlar. Þeir telja að rannsókn þeirra styðji þá kenningu 

að afleiðingar ofbeldis tengist samhengi  félagslegra aðstæðna fremur en kyni, að þegar 

konur greini frá alvarlegri afleiðingum ofbeldis, sé það vegna þess að þær hafi sætt alvarlegra 

og tíðara ofbeldi en ekki sökum þess að þær séu viðkvæmari að eðlisfari. Þegar  samhengi í 

ofbeldisupplifun sé skoðað séu kynin jafnviðkvæm gagnvart afleiðingum þess á andlega 

heilsu.  

Til er íslensk rannsókn (Erla Kolbrun Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdóttir, 2009) á 

heilsutengdum afleiðingum ofbeldis. Rannsóknin náði til 2.746 kvenna í þjóðarúrtaki. 

Höfundar gengu út frá kenningum um ofbeldi gegn konum. Ekki var reynt að svara 

spurningunni um hvort afleiðingar ofbeldis séu mismiklar fyrir konur og karla en rannsóknin 

gefur áhugaverðar upplýsingar um stöðu mála hér á landi. Sýndu niðurstöður að 1% kvenna 

fannst sambandið við maka markast af spennu og erfiðleikum við að vinna úr ágreiningi. Í 

kringum 5% sögðu ágreining valda depurð meðan 1-3% sögðu ágreining stundum leiða til 

áverka og 7-11% sögðust stundum óttast maka sinn. 2-3% upplifðu líkamlegt ofbeldi og 17-

18% andlegt. Rúmlega 1% hafði sætt kynferðisofbeldi af hálfu maka. Rannsóknin sýndi tengsl 
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milli ofbeldis og heilsufarsvanda. Upplifun makaofbeldis og áhættuhegðun eins og drykkja og 

reykingar og kvillar eins og svefntruflanir, þunglyndi og átraskanir, gáfu forspá um líkamlega 

og andlega heilsu. 

Nýleg sænsk rannsókn (Lovestad og Krantz, 2012) þykir styðja hugmyndir um 

kynjasamhverfu, þar kemur fram að bæði kyn séu gerendur og þolendur ofbeldis og kúgunar. 

Fleiri karlar en konur (11% og 8%) sögðust hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi á síðasta ári en 

algengara var að karlar hefðu beitt kynferðislegri kúgun (5% og 1%). Fleiri konur höfðu 

upplifað kúgun í sambandi (41% og 37%) og konur höfðu upplifað fleiri form kúgunar. Af 

þeim hluta karla sem beittir voru líkamlegu ofbeldi og kynferðislegri kúgun sögðust um 64% 

einnig hafa verið gerendur í slíkum málum. Hjá konum söguðust 40% þolenda einnig vera 

gerendur. Samband sem varað hafði skemur en 3 ár var áhættuþáttur fyrir karla en ungur 

aldur og skortur á félagslegum stuðningi voru áhættuþættir fyrir konur. Þó var ekki hægt að 

draga ályktanir um orsakasamhengi, skortur á stuðningi gat eins verið afleiðing og orsök. 

Þessar niðurstöður telja höfundar að túlka beri af varfærni og þurfi að rannsaka betur 

upplifun karla á bæði kúgun og ofbeldi. Einnig þurfi að rannsaka betur konur sem gerendur. 

Deilur um hlutverk feðraveldis, eða svo kallað kynjað sjónarhorn (gender paradigm) halda 

áfram. Enn eru menn á öndverðum meiði og ónöfn falla á víxl (Dutton, 2012; Johnson, 2011). 

Margir myndu þó taka undir að í nýlegri rannsókn Bates og Archer (2015) hafi 

feðraveldiskenningin endanlega verið slegin út af borðinu. Konurnar í úrtaki þeirra sýndu 

mökum meira líkamlegt og munnlegt ofbeldi en karlar, en þegar ofbeldishegðun gagnvart 

einstaklingum af sama kyni var skoðuð snerist dæmið við, þar voru karlar árásargjarnari en 

konur. Þessi þverstæða, ásamt sterkum tengslum makaofbeldis og kúgunar hjá báðum 

kynjum, telja höfundar að styðji það sjónarmið að paraofbeldi eigi fremur að rannsaka í 

samhengi við rannsóknir á árásarhvöt. Vænlegra sé að taka upp ofbeldissjónarhorn í stað 

hins kynjaða. 

Þegar rýnt er í niðurstöður Bates og Archer, kemur margt áhugavert í ljós. Konur leyfa sér 

meira ofbeldi í samskiptum við maka en þær gera almennt, meðan karlar leyfa sér meiri 

ofbeldishegðun út á við en þeir sýna makanum. Þetta mótsagnakennda mynstur telja 

höfundar að megi skoða út frá kenningum um herramennsku (chivalry), að karlar forðist átök 

við konur af ótta við að slasa þær. Konur haldi hins vegar síður aftur af sér í samskiptum við 

maka í trausti þess að flestir karlar forðist að berja konur. Hér sé samhljómur við rannsóknir 

sem sýni að ofbeldi kvenna gagnvart körlum sé samfélagslega viðurkenndara en ofbeldi karla 
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gagnvart konum, m.a. sökum þess að það sé ekki talið eins hættulegt og því fylgi ekki eins 

neikvæður stimpill. Rannsóknir Harris (1996) á árásarhvöt gáfu svipaðar niðurstöður. 

Annað sem höfundar benda á er að hjá bæði körlum og konum voru sterk tengsl milli 

ofbeldis og stjórnunarhegðunar og voru konur líklegri en karlar til að sýna stjórnandi hegðun. 

Þetta samræmist ekki kenningu Johnsons um að hættulegri form ofbeldis séu sprottin úr þörf 

karla fyrir yfirráð. Reyndar var sambandið milli ofbeldishegðunar og stjórnunarhegðunar 

fremur línulegt, svipað og sjá má í rannsókn Velonis frá 2013 og voru bæði kyn jafnlíkleg til 

að falla í alla flokka Johnsons. Kúgun virtist fremur tengjast kúgandi samskiptastíl (generally 

coercive interpersonal style) og Bates og Archer telja að bæði samhverfa og gagnkvæmni séu 

einkennandi fyrir flest ofbeldissambönd, jafnvel þau sem einkennast af alvarlegum árásum. 

2.3 Neikvæðar afleiðingar kynbundins sjónarhorns 

Í ljósi heiftúðugra og langvarandi deilna um samhverfu í paraofbeldi, er merkilegt að skoða 

samantekt Suzanne Steinmetz frá árinu 1977. Þá þegar benti hún á tilhneigingu fræðimanna 

til að líta fram hjá ofbeldi gagnvart eiginmönnum. Hún skoraði á fræðaheiminn að rannsaka 

fjölskylduofbeldi á víðtækari grunni, hætta að líta á fjölskylduofbeldi sem einangrað fyrirbæri 

og skoða það fremur sem birtingarmynd ofbeldis í ofbeldisfullu samfélagi. Steinmetz velti 

upp spurningunni hvers vegna þögn ríkti um karla sem þolendur, þrátt fyrir að margar 

rannsóknir sýndu samhverfu í makaofbeldi. Hún taldi rótina liggja í sögunni og hefðbundnum 

viðhorfum til kynjanna. Mun minna sé um aðgengileg gögn um ofbeldi gegn körlum en 

konum og fræðimenn horfi framhjá upplýsingum sem þó liggi í gögnum þeirra og noti aðeins 

gögn sem sýni konur sem fórnarlömb. Fjölmiðlar dragi upp einhliða mynd og karlar séu 

óviljugir til að opinbera að kona beiti þá ofbeldi (Steinmetz, 1977). 

Þrjátíu árum eftir að Steinmetz birti grein sína, benti Leisring (2011) einnig á að ofbeldi 

gegn körlum hefði ekki verið rannsakað sem skyldi og að ofuráhersla á valdastrúktúr 

feðraveldis hefði orðið til þess að litið hefði verið fram hjá gögnum sem gengju gegn 

kenningunni. Benti hún á nokkrar ástæður til að skoða málin betur, meðal annars þær að 

konur beiti ástvini sína líkamlegu ofbeldi álíka oft og karlar og séu líklega jafn kúgandi, 

ofbeldi gegn körlum hafi neikvæðar afleiðingar á börn þeirra, að ekki megi vanmeta meiðsli 

eða andlegar afleiðingar sem karlar verði fyrir, að áhrif á neyslu þurfi að kortleggja og að 

ofbeldið rýri gæði sambanda og leiði til sambandsslita hjá þolendum og gerendum af báðum 

kynjum. 
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Umfjöllun Dutton (2012) um þetta mál er ekki síður áhugaverð. Hann telur að með því að 

einblína á kynjamun í paraofbeldi hafi verið unninn mikill skaði. Almennt séu karlar ekki 

ofbeldismenn, aðeins um 4% bandarískra karla geti ár hvert talist vera menn sem berji konur. 

Rannsóknir sem styðjist við úrtök frá kvennaathvörfum sýni mjög skekkta mynd en með 

tilkomu  karlaathvarfa hafi orðið breyting og nú séu til rannsóknir sem sýni svo ekki verði um 

villst að konur beiti karla sína ekki síður alvarlegu og hættulegu ofbeldi. Að deila um 

samhverfu í ofbeldi sé því að loka augunum fyrir vísindalegri þekkingu.  

Dutton telur ljóst að ofbeldi milli para eigi sér sálfræðilegar en ekki pólitískar rætur. Hins 

vegar ríghaldi margir fræðimenn í pólitískan kenningarramma um að ofbeldi gagnvart konum 

sé kerfisbundin tilraun karla til að halda völdum. Þeir sem aðhyllist þessar kenningar, geri sig 

seka um að afla einhliða gagna og mistúlka gögn í tilraun til að styðja kenningar sem standi á 

brauðfótum. Öll nálgun mótist af afstöðu þeirra, val úrtaks, rannsóknartilgátur og úrvinnsla 

gagna. Með þessum vinnubrögðum hindri þeir framgang í rannsóknum á paraofbeldi og það 

sem verra sé, styðji staðalmynd af konum sem fórnarlömbum og körlum sem 

ofbeldismönnum. Staðalmyndir sem finni sér farveg inn í réttarkerfið og geti haft alvarlegar 

afleiðingar í brotadómum og forræðismálum og þeir karlar sem þurfi að berjast fyrir 

réttinum til að umgangast börn sín séu gerðir tortryggilegir. 

Dutton er heitt í hamsi þegar hann ítrekar að alvöru vísindamenn taki kenningar til 

endurskoðunar þegar gögn styði þær ekki, en þeir sem aðhyllist kynjasjónarhornið í þessum 

fræðum ríghaldi í kenningar sem ekki hafi skýringargildi, því sé nær að tala um þá sem 

sértrúarsöfnuð en fræðimenn. Þar sem mörg meðferðarúrræði séu sniðin eftir Duluth 

módelinu og hamri á kynbundinni kúgun sé ekki von að meðferð skili miklum árangri. Dutton 

bendir einnig á að félagslegar breytur eins og kyn, stétt, kynþáttur og félags-/efnahagsstaða, 

skýri aldrei meira en um 20% í dreifingu ofbeldishegðunar. Aðeins lítill minnihluti slíkra hópa 

stundi paraofbeldi og sálfræðilegir þættir eins og þeir sem Moffit og félagar hafi nefnt 

neikvæð tilfinningaviðbrögð (negative emotionality, skilgreint sem andstæða jákvæðrar 

hugsunar, tilhneiging til þunglyndis og kvíða og neikvæðni í streituvaldandi aðstæðum, innsk. 

höf.) finnist þvert á alla þessa félagslegu þætti. Rannsóknir á samskiptamynstrum para þar 

sem ofbeldishegðun beggja stigmagnast þar til parið situr fast í gildru kúgunar (coercive 

trap), eða tilraunir til að varpa ljósi á samspil sálfræðilegra og félagslegra þátta séu vænlegri 

skýringarkostir (Dutton, 2012).  
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Æ fleiri bætast í hóp þeirra sem hvetja til að rannsóknir á paraofbeldi taki útgangspunkt í 

samhverfu og í nýlegri rannsókn á kynferðisofbeldi er bent á að sú ímynd sem feminískar 

kenningar hafa skapað, hindri karlkyns þolendur kynferðisofbeldis í að koma fram og leita sér 

aðstoðar. Hér er bent á að með því að viðurkenna ekki árásarhneigð hjá konum, geri 

feminískar kenningar sitt til að viðhalda ójafnri valdastöðu kynjanna með því m.a. að ala á 

ótta. Telja höfundar að þó konur séu minnihluti  kynferðisbrotamanna, sé brýn þörf á 

kenningarlegum ramma sem taki mið af báðum kynjum (Turchik, Hebenstreit og Judson, 

2015). 

 

3 Ólíkar nálganir 

Tilraunir til að skýra ofbeldi í nánum samböndum eru af fjölbreyttum toga. Framan af var 

áberandi áhersla á virkniskýringar, sjónum beint að samböndum gagnkynhneigðra og 

skýringa leitað í ólíkri valdastöðu kynjanna. Vissa eðlishyggju má  greina í áherslu á 

líkamlegan styrk og ráðríki karla en varnarleysi og verndarhneigð kvenna. Ofbeldi í nánum 

samböndum er gjarnan túlkað sem annað tveggja, drottnun og yfirgangur eða varnarhættir 

hinna varnarlausu. Er greinilegt að margir þeirra sem fjalla um efnið hafa djúpa samúð með 

stöðu kvenkyns þolenda. Þeir sem aðhyllst hafa kenningar um að makaofbeldi eigi rætur í 

ólíkri valdastöðu og að kjarni þess snúist um að viðhalda eða ná völdum, hafa ítrekað bent á 

mikilvægi stjórnunarhegðunar eða kúgunar í samböndum og hafa nokkrar tilraunir verið 

gerðar til að mæla þennan þátt. 

Innan þróunarsálfræði er einnig að finna virkniskýringar þar sem ofbeldishneigð og afbrýði 

karla er skýrð með vísan í óvissu faðernis, náttúruval og líffræðilegan kynjamun í makavali 

(Buss, 1998). Rannsóknir Harris (1996) á árásarhneigð, hafna ekki líffræðilegum kynjamun, 

en benda til að félagsmenningarlegar breytur, eins og hugmyndir um kynhlutverk, reynsla af 

ofbeldi og  viðhorf til ofbeldis og hefndar, hafi meiri áhrif. Telur hún að rannsóknir á 

árásarhvöt séu almennt samhljóma kenningum um félagslega lærða hegðun og styðji 

félagslega mótunarhyggju. Ofbeldishegðun sé undir sterkum áhrifum frá menningu og 

kynhlutverkum 

Velonis (2013) taldi rannsókn sína vekja spurningar um þátt andlegra veikinda í 

ofbeldisfullum samböndum. Margir þátttakendur nefndu þennan þátt, ein kvennanna talaði 

um að lyfjameðferð hafði áhrif á ofbeldisfulla hegðun eiginmanns og þær tvær konur sem 
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beittu alvarlegasta ofbeldinu stríddu báðar við geðrænan vanda. Donald Dutton og Katherine 

White (2012) benda á að þar sem makaofbeldi sé almennt fordæmt og aðeins lítill hluti alls 

fólks sýni ofbeldishegðun í nánum samböndum,  vakni spurningar varðandi sálfræðilega 

þætti sem einkenni þann minnihluta sem sker sig frá norminu. Þau tengja saman ýmsa 

sálfræðilega þætti í eitt skýringarlíkan grundvallað í ótraustum geðtengslum. 

Rannsóknir á paraofbeldi hafa beinst að fjölbreyttum orsakaþáttum í ytra umhverfi fólks 

og samfélagslegum viðhorfum, aðstæðum í uppeldi og persónulegum einkennum. Hér á eftir 

er gerð grein fyrir nokkrum fræðilegum nálgunum á ofbeldið. 

3.1 Kúgun í samböndum 

Vegna þess hve áherslan á kúgun var miðlæg í rannsóknum á paraofbeldi töldu Dutton og 

Goodman (2005) þörf á að afhjúpa hreyfiöfl kúgunarferlis í ofbeldissamböndum. 

Kúgunarlíkan þeirra á að gera kleift að meta einstaka þætti í kúgandi sambandi, þar á meðal 

hvort tilhneiging sé til að andlegt ofbeldi þróist í líkamlegt. Markmiðið var að skapa þekkingu 

sem nýttist til að tryggja öryggi þolenda, meta meðferðarleiðir fyrir gerendur og huga að 

geðrænum vandamálum sem fylgja ofbeldi. Líkanið byggir á skilgreiningu French og Raven 

frá árinu 1959 á félagslegu áhrifavaldi (the social power model).  Möguleikar fólks til að hafa 

áhrif á aðra eru skilgreindir út frá þeim úrræðum sem gerandi (agent) hefur til að beita 

áhrifum sínum til stjórnunar á viðtaka (target). French og Raven skilgreindu fimm 

valdagrunna, lögmætt vald, umbunar-, þvingunar-, persónu- og sérfræðivald. Gerandi 

lögmætir vald sitt með því að færa sér í nyt skyldurækni og ábyrgðartilfinningu viðtaka. 

Getan til að umbuna eða refsa, er forsenda kúgunar- og umbunarvalds. Slíkt vald breytir 

hegðun viðtaka en ekki skoðunum eða gildismati og kallar á eftirlit. Persónuvald snýst um að 

viðtaki samsamar sig ímynd geranda og verður háður velþóknun hans. Sérfræðivald felst í trú 

á að gerandi viti best, viðtaki samþykkir yfirburði hans í þekkingu og reynslu. 

Í kúgunarlíkaninu eru sjö kjarnaþættir: félagsleg vistfræði, undirbúningur jarðvegs, 

framsetning kúgandi kröfu, trúleiki hótunar, eftirlit, fullnusta hótunar og hegðunar- og 

tilfinningaleg viðbrögð við kúgun. (social ecology, setting the stage, coercion involving a 

demand, credible threat for noncompliance, surveillance, delivery of threatened 

consequences, the victim´s behavioral and emotional response to coercion). 

Í öllum samböndum eru dæmi um samskipti þar sem annar aðilinn reynir að sveigja hinn, 

beitir fortölum eða sannfæringarkrafti. Hvort slík hegðun er hluti af kúgunarferli, ræðst af 
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samhengi og merkingu í samspili félagslegra og samskiptalegra þátta. Þetta er kallað 

vistfræði í líkaninu. Þegar ofbeldi hefur einu sinni átt sér stað er tónninn gefinn og kúgarinn 

undirbýr jarðveg frekari kúgunar, hann nýtir sér veikleika hjá fórnarlambi sínu, þreytir það 

eða grefur undan því. Ofbeldissambönd kristallast um að hinn kúgaði uppfylli væntingar sem 

eru settar fram sem eðlilegar og sanngjarnar. Að baki liggur hótun um eftirmál og 

fórnarlambið skynjar að kúgarinn fylgist með og mun efna hótanir sínar. Stundum eru börn 

nýtt við eftirlit eða verða hluti af refsingunni. Efndir hótunar myndar það mynstur ofbeldis 

sem er einkennandi fyrir sambandið. Varnarleysi fórnarlambsins felst í hæfni kúgarans til að 

nýta sér hvaðeina í fari eða fortíð þess. Fórnalambið metur hættuna í samskiptunum og sýnir 

undirgefni eða andspyrnu, finnur til ótta eða hugrekkis. Þeir sem eru kúgaðir upplifa sig ekki 

endilega sem valdalausa og leggja oft mikið á sig til að hafa stjórn á aðstæðum. Kúgarinn er 

ekki alltaf fyrirsjáanlegur og getur notað hvaða átyllu sem er fyrir að beita ofbeldi. 

Líkanið er ekki kynjamiðað, með því má skoða öll sambönd, einnig samkynhneigð og var 

þess vænst að líkanið gæti orðið grunnur mælitækis til að meta þátt kúgunar eða stjórnandi 

hegðunar í ofbeldissamböndum. Gerð og prófun slíks tækis er lýst í fræðigrein eftir Bledsoe 

og Sar (2011). Til grundvallar lágu tilgátur um að stjórnunarhegðun myndi tengjast 

paraofbeldi og kynferðisofbeldi utan sambands og tengsl myndu finnast við neikvæð viðhorf 

til kvenna og jákvæð viðhorf til ofbeldis og nauðgana. Notuðu höfundar aðeins svör 

gagnkynhneigðra karla við útreikninga. Niðurstaðan þótti styðja tilgáturnar og hinn stærri 

kenningarlega grundvöll um ofbeldi sem kúgunartæki karla í gagnkynhneigðum samböndum. 

Í nýlegri rannsókn (Myhill, 2015) er gerð tilraun til að meta kynjasamhverfu í kúgandi 

samböndum. Gengið er út frá þeim forsendum að konur eigi erfiðara með að viðhalda ótta 

en karlar og að fyrirliggjandi rannsóknir hafi ekki mælt kúgun nægilega vel til að greina milli 

ólíkra flokka makaofbeldis. Í rannsókninni voru notuð gögn sem fengust úr viðamikilli 

úrtakskönnun á heimilisofbeldi sem gerð var í  Englandi og Wales frá 2008 til 2009. Svör voru 

aðgreind þannig að í undirúrtaki voru einungis svör um niðurlægingu og ótta í einu og sama 

sambandinu. Niðurstaða höfunda er að fjórðungur þeirra sem greindu frá einu 

ofbeldissambandi taldist vera í kúgandi sambandi. Þegar flokkað var eftir kyni þolenda, 

reyndist um þriðjungur kvenna hafa búið við kúgun, en aðeins um 6% karla. Niðurstöðurnar 

studdu einnig tilgátu um að í kúgunarsambandi sé ofbeldi tíðara og alvarlegra en í öðrum 

ofbeldissamböndum og meiri líkur séu á áverkum. 
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3.2 Árásarhneigð 

Árásarhneigð  er sýnilegust þegar hún birtist í líkamlegu ofbeldi og lengi vel var hún 

rannsökuð sem karlkyns eiginleiki (Björkqvist, 1994). Nú er vitað að kynhlutverk hefur 

margháttuð áhrif á árásarhneigð, reynslu af ofbeldi, væntingar, túlkun og frumkvæði. Flest 

bendir til að karlar sýni árásargjarnari hegðun en konur og upplifi meira og fjölbreyttara 

ofbeldi, sérstaklega frá öðrum körlum. Virðist sem karlar eigi oftar upptök að ofbeldi og skori 

hærra, bæði hvað varðar líkamlegt og munnlegt ofbeldi. Í ákveðnum aðstæðum er kallað 

eftir því að karlar séu árásargjarnir. Konur upplifa oftar kynferðislegt ofbeldi og sýna fremur 

munnlegt ofbeldi en líkamlegt. Þeir sem beita ofbeldi viðurkenna oft að ofbeldið hafi þjónað 

þeim á einhvern hátt, fáir segja að það hafi ekki haft neitt gott í för með sér (Harris, 1996). 

Björkqvist (1994) benti á að einstaklingur sem lendir í ágreiningi þarf að beita kænsku. 

Hann metur aðstæður og velur viðbrögð með það að markmiði að ná sem bestum árangri og 

setja sjálfan sig í sem minnsta hættu. Huglægt áhættu- og árangursmat er forsenda fyrir 

skynsamlegu vali á árásaraðferð og geta óbeinar aðferðir því verið mjög gagnlegar. Þar sem 

konur hafi almennt minni líkamsburði en karlar, læri þær snemma að forðast líkamleg átök 

en temji sér fremur aðrar leiðir. Gera megi ráð fyrir að stúlkur og piltar tileinki sér ólíka 

hegðun sem taki mið af hæfni þeirra í félagslegum samskiptum. Börn beiti líkamlegum 

átakastíl, en með auknum málþroska þrói bæði kyn með sér munnlegan átakastíl. Aukinn 

félagsþroski ýti undir notkun óbeinna árásaraðferða og einstaklingar velji oftar að leysa 

ágreining með orðum. 

Þegar beinu líkamlegu og munnlegu ofbeldi er beitt, þarf fórnarlambið ekki að velkjast í 

vafa um hver sé árásaraðili og gefst tækifæri til að verja sig. Munnleg árásaraðferð skapar 

fjarlægð og dregur úr hættu á meiðslum.  

Óbein árás minnkar líkur á hefnd, þar sem árásaraðila tekst oft að dylja áform sín og virkja 

þriðja aðila, t.d. með slúðri og baktali. Klassískt dæmi er kænska, eða það sem á ensku kallast 

„social manipulation“. Þar beitir einstaklingur sér á lúmskan hátt, til dæmis með móðgandi 

ummælum um einkalíf, eða með því að gefa hneykslun í skyn með augntilliti, ala á söguburði 

eða tala ekki við viðkomandi. Slík árás er dulin því fórnarlambið á ekki auðvelt með að átta 

sig á hver árásaraðilinn er. Rannsóknir hafa sýnt að stúlkur nota þennan átakastíl oftar en 

piltar.  
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Annað dæmi um dulinn átakastíl er þegar árásaraðili bregður skynsemishulu yfir 

skaðvænleg áform (rational appearing aggression). Slík aðferð getur verið bein eða óbein 

(þriðji aðili virkjaður), en áform um að valda skaða eru alltaf dulin. Dæmi um slíka hegðun er 

þegar einhverjum er ekki gefið færi á að tjá sig, óréttmæt gagnrýni á vinnuframlag, 

dómgreind dregin í efa o.s.frv.  

Rannsóknir benda til að stúlkur noti oftar óbeinan átakastíl en strákar, en jafnframt að 

bæði kyn reyni oftast að bregða skynsemishulu yfir illan ásetning. Karlar nota 

skynsemishuluna þó í mun ríkari mæli en konur. Stúlkur beita gjarnan kænsku og halda því 

áfram þegar þær fullorðnast. Kænska er sjaldnar valin en skynsemishula þar sem auðveldara 

er að átta sig á að um árás sé að ræða. Báðar aðferðir reyna að dylja að um árás sé að ræða 

til að komast hjá hefnd eða fordæmingu (Bjorkqvist, Osterman og Lagerspetz, 1994; 

Björkqvist, 1994). 

Í rannsókn (Osterman o.fl., 1998) sem bar saman átakastíla hjá skólabörnum á ólíkum 

menningarsvæðum var sýnt fram á að almennt nota stúlkur fremur óbeinar árásaraðferðir. 

Óbeinn átakastíll var skilgreindur sem kænska (social manipulation) og óbein árás á viðtaka. 

Piltar í öllum aldurshópum sýndu oftar líkamlegan átakastíl og síst óbeinan. Hjá báðum 

kynjum mátti merkja að líkamlegt ofbeldi minnkaði með aldrinum og var sú tilhneiging 

skýrari hjá stúlkum og mátti lesa úr gögnunum að hugsanlega drægi mest úr líkamlegum 

átökum hjá stúlkum á þeim aldri sem samskipti þeirra við drengi minnka.  

Campbell, (2006) hefur skoðað árásarhvöt sem samspil hvetjandi og letjandi þátta. 

Samantekt hennar á fyrirliggjandi rannsóknum á árásarhvöt  leiðir í ljós að reiði, sem er 

hvetjandi þáttur, sýnir ekki kynjamun. Telur hún að verið geti að kynin séu ekki jafnviljug til 

að veita reiði útrás og viljinn til þess stjórnist m.a. af ótta þar sem mikill kynjamunur mælist í 

upplifun ótta. Almennt finni konur til meiri ótta, sérstaklega í tengslum við líkamlega hættu. 

Þar eð þessi kynjamunur virðist þegar vera til staðar hjá 2ja ára börnum og virðist ekki vera 
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menningarbundinn, leggur Campbell til að óttatengdir sálfræðiþættir skýri að einhverju leyti 

mun í ofbeldishegðun kynjanna en bendir á að rannsaka þurfi betur áhrif þátta eins og hæfni 

til að finna til samhygðar og sektar. Hugræn úrvinnsla virðist ekki hafa eins mikil áhrif á 

birtingu árásarhvatar. 

Campbell rannsakaði þátt hvatvísi í ofbeldishegðun með það að leiðarljósi að skýring á 

kynjamun gæti legið bæði í þáttum sem lúta að reiðistjórnun og andstæðu hennar, hvatvísi. 

Þar sem konur finni til meiri ótta en karlar, taki þær síður ákvarðanir sem feli í sér áhættu. 

Spurningar um hvatvísa áhættuhegðun eins og glæfraakstur og kynlíf með ókunnugum voru 

notaðar til að meta hvatvísi í áhættuhegðun. Síðan voru metin tengsl við ofbeldishegðun, 

(líkamlega og munnlega) og ólík form reiði, annars vegar bræði sem fær útrás án þess að 

reynt sé að skaða mótaðila, eins og þegar kýlt er í vegg og hlutir eyðilagðir og hins vegar við 

bælda reiði  sem einstaklingur tjáir með því að yfirgefa vettvang til að ná jafnvægi, ræða 

málin við þriðja aðila, beita þagnarmeðferð eða gráta.  

 

 
 

Sterk, jákvæð tengsl voru milli áhættuhvatvísi og beinnar árásarhegðunar, bæði líkamlegrar 

og munnlegrar og jákvæð tengsl voru við bræði. Bæld reiði skar sig úr, þar mældust miðlungs 

neikvæð tengsl. Lykilatriðið er að áhættuhvatvísi jafnaði út kynjamun í ofbeldishegðun. Að 

hvatvísi skýrði ekki kynjamun í bældri reiði, telur Campbell að bendi til að tilhneiging kvenna 

til að bæla reiði, tengist fremur tilhneigingu þeirra til að sækja í félagslegan stuðning og meiri 

vilja til að sýna veikleika. Flest bendi til að í aðstæðum þar sem hvatvísi felur í sér áhættu, 

séu karlar líklegri en konur til að sýna ofbeldishegðun. Hvatvísi, kynjamunur í ótta, áhættu-

minnkun og skaðaminnkun geti mögulega skýrt þekktan kynjamun í beinni árásarhegðun 

(Campbell og Muncer, 2009). 

3.3 Geðtengsl 

Íslensk rannsókn (Dagmar R. Guðjónsdóttir og Sóley S. Bender, 2013) á sambandi 

tengslagerða og tengslavídda fullorðinna einstaklinga við gæði í nánum samböndum sýndi að 
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traust tengslagerð tengdist gæðum í samböndum en óttablandin tengslagerð og kvíði í 

tengslum tengdist minni gæðum. Rannsóknin byggir á kenningu um að í geðtengslum séu 

andstæðir pólar traustrar tengslagerðar og óttablandinnar og að þessir pólar hafi andstæð 

tengsl við gæði sambanda. Til grundvallar er tengslakenning Bowlbys þar sem gert er ráð 

fyrir að börn öðlist reynslu í tengslamyndun og þrói tengslastíl. Traust tengslagerð einkennist 

af jákvæðri sjálfsmynd, jákvæðni gagnvart öðrum og traustum og stöðugum samböndum. 

Losaraleg tengslagerð einkennist af jákvæðri sjálfsmynd en neikvæðri mynd af öðrum og 

einstaklingar forðast náin sambönd  til að vernda sig gegn vonbrigðum. Ýkt tengslagerð 

einkennist af neikvæðri sjálfsmynd en jákvæðri mynd af öðrum, trú á eiginleikum annarra, 

hræðslu við höfnun og tilraunum til að upphefja litla sjálfsvirðingu með óhóflegri nánd. Í 

óttablendnum tengslastíl eru bæði sjálfsmynd og viðhorf til annarra neikvæð. Lítill 

tilfinningalegur stöðugleiki, viðvarandi ótti við höfnun og einstaklingur forðast náin 

sambönd. Tvær tengslavíddir, kvíði í tengslum og hliðrun, birtast í áhyggjum af að félagi muni 

ekki vera til staðar annars vegar og hins vegar í vantrausti og tilfinningalegri fjarlægð. 

Rannsóknin reyndi ekki að meta ofbeldishegðun en sýnir að erfiðleikar við að leysa ágreining 

geta tengst  ákveðnum tengslastílum.  

Dutton og White (2012) fjalla ítarlega um rannsóknir á áhrifum tengslavanda í 

ofbeldishegðun. Leggja þau til að vandamál tengd því ferli þegar börn læra að treysta og 

bindast öðrum varanlegum tilfinningaböndum sé hægt að staðsetja á einhvers konar 

tengslarófi. Á rófinu megi finna óttablandinn tengslastíl, ýktan stíl, neikvæð 

tilfinningaviðbrögð og jaðarpersónuleikaröskun. Álykta þau að tengslamyndunarvandi skipi 

stórt hlutverk í þeim sálfræðilegu þáttum sem spá fyrir um ofbeldishegðun og að 

tengslakenningar geti gefið heildstæða skýringu á tengslamynstursrófinu og hvernig 

makaofbeldi nær að þróast.  

Útgangspunkturinn hér er að hugtakið tengslaróf geti rúmað fjölmarga af þeim 

skýringarþáttum sem sálfræðikenningar hafi lagt áherslu á, svo sem reiði, vanrækslu í æsku, 

neyslu, þunglyndi og persónuleikaraskanir. Kenning Duttons og White byggir á að þörf barns 

fyrir tilfinningalegt öryggi hafi ekki verið fullnægt og að umönnunaraðilar hafi brugðist. Barn 

sem fari á mis við þá samstillingu og næmni sem einkenni góð tengsl við foreldri eða barn 

sem upplifi tilfinningalega höfnun foreldris, sé því í sérstakri hættu á að þróa óöruggt 

tengslamynstur sem síðar á ævinni geti orðið helsti orsakaþáttur samskiptamynsturs sem 

einkennist af andlegu og líkamlegu ofbeldi. Í þessu ferli megi líta á neyslu og reiði sem 
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afleiðingu óöryggis í tengslamyndun en vanræksla í æsku geti verið mögulegur orsakaþáttur. 

Sumar persónuleikaraskanir megi túlka sem viðvarandi starfræna truflun í hugsun, 

tilfinningalífi og hegðun sem verið geti afleiðing óöruggrar tengslamyndunar. 

 

Hér eru óörugg tengslamynstur skilgreind svo að þau nái yfir öll tengslamynstur þar sem 

kvíði og ótti séu áhrifaþættir í nánd, auk þess sem þau nái einnig yfir jaðarpersónuleika-

röskun og andfélagslega persónuleikaröskun. Þar sem einkenni um jaðarpersónuleikaröskun 

komi oft upp í rannsóknum á paraofbeldi og greiningarviðmið séu m.a. tilraunir til að forðast 

ímyndaða eða raunverulega höfnun, óstöðugleiki í nánum samskiptum auk óstöðugrar 

sjálfsmyndar, allt þættir sem einnig séu uppistaðan í óöruggu tengslamynstri, megi túlka 

jaðarpersónuleikaröskun sem eina gerð tengslaóöryggis. Langtímarannsóknir hafi gefið til 

kynna að persónuleikatruflanir fylgi ákveðinni þróunarbraut þar sem ekki náist að vinna úr 

vandamálum unglingsára  sem þess í stað kristallist og verði varanleg. Í þessum rannsóknum 

gefi ýgi á unglingsárum fyrirheit um paraofbeldi á fullorðinsaldri. Neikvæð tilfinninga-

viðbrögð, sem einkennist af þáttum eins og sterkum viðbrögðum við streitu, tilhneiging til að 

vantreysta öðrum og finnast eðlilegt að leita hefnda, sé viðvarandi í þessu ferli og hjá 

unglingsstúlkum hafi neikvæð tilfinningaviðbrögð gefið forspá um paraofbeldi á 

fullorðinsárum. Telja höfundar ekki ólíklegt að neikvæð tilfinningaviðbrögð  geti tengst bæði 

andfélagslegri persónuleikaröskun og jaðarpersónuleikaröskun. 

3.4 Persónuleikaraskanir  

Líklega eru milli 11 og 12% íslendinga með einhverja persónuleikaröskun. Algengastar eru 

persónuleikaröskun þráhyggju- og áráttugerðar og geðklofagerðar og oftast er fólk með fleiri 

en eina röskun (Eiríkur Líndal og Jón G. Stefánsson, 2009). 

Ógnarsamband Johnsons og aðalgerandinn þar, hinn svonefndi náni hryðjuverkamaður 

hefur höfðað til stórs hóps fræðimanna og almennings. Orðin vekja tengingu við 

dægurmenninguna og aragrúa skáldverka sem fjalla á dramatískan hátt um ofbeldi í nánum 

samböndum. Tenging ógnarsambands við hinar illræmdu persónuleikaraskanir dregur ekki úr 
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þeirri spennu sem orðin vekja og hafa margir fræðimenn velt upp þessum vinkli í 

ofbeldisumræðunni. Tilraun (Gupta, 2008) til að flétta saman kenningar Campbell um 

árásarhvöt og flokkun Johnsons á gerendum í ógnarsambandi, tengir saman 

persónuleikaþætti, dýraníð og paraofbeldi. Gengið er út frá að tengsl kaldlyndis við 

ofbeldishegðun séu augljós, kaldlynt fólk, laust við samúð með fórnarlambinu, eigi auðvelt 

með að fremja ofbeldisverk. Dýraníð sem eitt af skilmerkjum hegðunarröskunar sé eitt af 

fyrstu merkjum um þá röskun og undanfari andfélagslegrar persónuröskunar hjá körlum. Ótti 

við höfnun sé eitt af skilmerkjum jaðarheilkennis og hafi í rannsóknum sýnt tengsl við 

ofbeldishegðun Árásarhvöt geti birst sem markmiðsdrifin eða tilfinningadrifin, sem leið að 

takmarki eða skortur á sjálfsstjórn. Kenning Johnsons og Monroe um að aðalgerendur í 

ógnarsambandi megi flokka í ofbeldishneigðir-andfélagslegir og óyndis-jaðarheilkennis fékk 

aðeins stuðning að hluta. Sterk tengsl fundust milli kaldlyndis og markmiðsdrifinnar 

árásarhvatar annars vegar og milli höfnunarótta og tilfinningadrifinnar árásarhvatar hins 

vegar. Rannsóknin benti til að kaldlyndi, en ekki höfnunarótti gefi forspá um ofbeldishegðun 

hjá körlum, bæði gagnvart dýrum og mökum. Hjá konum birtist annað mynstur og gaf 

markmiðsdrifin árásarhvöt óljósa forspá um dýraníð, en enga um makaofbeldi. Hins vegar gaf 

höfnunarótti, en ekki kaldlyndi, forspá um ofbeldi gegn maka, en ekki um um dýraníð. 

 

Hines (2008) skoðaði tengsl paraofbeldis við einkenni jaðarheilkennis (borderline 

personality organization) hjá nemendum í háskólum vítt og breytt um heiminn. Niðurstaðan 

sýnir marktæk jákvæð tengsl jaðarheilkennis við andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. 

Fleiri og alvarlegri einkenni gáfu auknar líkur á ofbeldi. Enginn kynjamunur mældist. 

Samkvæmt niðurstöðunum virðist mega álykta að persónuleikaeinkenni eins og óstöðug 

sjálfsmynd, óstöðug sambönd, kænska, sjálfsskaði, ótti við höfnun, reiði, afbrýði, hvatvísi og 
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tilfinningalegur óstöðugleiki, séu áhættuþættir í ofbeldishegðun. Benda höfundar á nauðsyn 

þess að skoða þessi tengsl betur og byggja á fleiru en eigin mati gerenda.  

Hæfileikinn til að lesa í svipbrigði hefur verið tengdur bæði persónuleikaröskunum og 

ofbeldi. Rannsókn á áhrifum þessa hæfileika (Babcock, Green og Webb, 2008) sýndi að menn 

sem beittu ofbeldi í nánum samböndum áttu ekki erfiðara með að skilgreina svipbrigði fólks 

á myndum en almennt gerist. Hins vegar gerðu ofbeldishneigðir/ andfélagslegir oftar mistök 

meðan þeir sem höfðu jaðarheilkenni voru afburða nákvæmir. Andfélagslegi hópurinn var 

líklegur til að misskilja svipbrigði og túlkaði oftar reiði og hlutlausan svip sem fyrirlitningu og 

undrun sem ótta. Bentu höfundar á að aukin næmni einstaklinga með jaðarpersónuleika-

röskun gæti verið þeim erfið, því mögulega væru þeir óvenju vakandi fyrir óljósum eða 

duldum merkjum um andúð.  

Rannsókn (Maneta, Cohen, Schulz og Waldinger, 2013) á samspili para þar sem báðir 

einstaklingar hafa einkenni jaðarpersónuleikaröskunar leiddi í ljós að hjá körlum tengdust 

einkennin bæði meiri beitingu og þolun ofbeldis. Hjá konum voru aðeins marktæk tengsl milli 

einkennanna og þolunar ofbeldis. 

Hlutverk jaðarpersónuleikaeinkenna og andfélagslegra einkenna í andlegu og líkamlegu 

ofbeldi var skoðað í hollenskri rannsókn (Sijtsema, Baan og Bogaerts, 2014) sem byggði á 

viðtölum við karlkyns gerendur og kvenkyns þolendur alvarlegs paraofbeldis. Hluti af 

úrtakinu hafði verið í gagnkvæmu sambandi og gafst því  færi á að bera saman frásagnir 

beggja aðila í sambandi. Litið var á þessa persónuleikaþætti sem stígandi, fremur en 

aðgreinda flokka, en flokkun í gerendur og þolendur var byggð á lögreglugögnum og bentu 

höfundar á að þar sem hollenska lögreglan handtekur oftast karlinn í ofbeldismálum væri 

óvíst hvort þessi flokkun endurspeglaði annað en líffræðilegt kyn. Niðurstöður sýndu að fleiri 

gerendur (karlar) báru merki andfélagslegrar röskunar en einkenni um jaðarröskun voru 

svipuð í báðum hópum. Andfélagsleg einkenni tengdust eigin frásögn af líkamlegu ofbeldi en 

ekki andlegu, meðan jaðareinkenni tengdust báðum ofbeldisgerðum. Bæði gerendur og 

þolendur sögðust hafa beitt álíka miklu ofbeldi og var ekki munur á gerendum og þolendum í 

því efni. Á óvart kom að enginn kynjamunur var í beitingu ofbeldis, því gert hafði verið ráð 

fyrir að úrtakið myndi falla að skilgreiningu Johnsons á ógnarsambandi. 

Tilgáta höfunda um að fólk með jaðarröskun hefði tilhneigingu til að túlka áform maka 

neikvætt og draga upp ýkta mynd af ofbeldinu sem þeir þeir væru beittir, stóðst ekki. 

Samanburður á eigin frásögn og frásögn maka sýndi áhugaverða mynd þar sem fólk með 
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jaðareinkenni sagðist beita meira andlegu ofbeldi en það sjálft væri beitt og fólk með 

andfélagsleg einkenni sagðist beita meira líkamlegu ofbeldi en það sjálft væri beitt. Gaf 

rannsóknin til kynna að einstaklingar með persónuleikaraskanir hafi ýkta mynd af eigin 

ofbeldishegðun og líti á sig sem ofbeldisfyllri einstaklinginn í sambandinu. Samanburður á 

frásögnum fyrrverandi maka sýndi mjög ólíkt mat gerenda og þolenda á ofbeldi og virtist sem 

einkenni um persónuleikarskanir spilaði þar stórt hlutverk.  

3.5  Makaníðingar 

Hviklyndið sem er svo einkennandi fyrir fólk með jaðarpersónuleikaröskun þykir um sumt 

minna á þá hringrás ofbeldis sem markar mörg ofbeldissamönd. Kenning um persónuleika 

níðings (Abusive Personality) er runnin úr lýsingum á einkennum jaðarpersónuleikaröskunar 

og greiningu á körlum sem voru í meðferð vegna heimilisofbeldis. Í rannsókn sem byggði á 

úrtaki háskólanema (Clift og Dutton, 2011) var athugað hvort greina mætti þessa sömu 

persónuleikaþætti hjá konum. Byggðu höfundar tilgátu sína á fyrri rannsóknum sem bentu til 

að konur sem sýndu ofbeldi í nánum samböndum hefðu fleiri einkenni um 

persónuleikaraskair af andfélagslegri, jaðar- og hæðisgerð (dependant), auk þess sem þær 

höfðu frekar einkenni um áfallaröskun og kvíða og hliðrun í geðtengslum.  

Einkenni um jaðarpersónuleikaröskun voru skilgreind sem samfelldur vandi „borderline 

personality organization“ eða BPO, þar sem flöktandi sjálfsmynd verður sá ás sem náin 

sambönd snúast um. Í persónuleikagerð níðings er BPO lykilþáttur í tengslum viðvarandi reiði 

og fjandsamlegra viðhorfa, óttablandinna tengsla, einkenna alvarlegs áfalls og minningar um 

höfnun foreldris. Byggir kenningin á að samband sé milli hvatvísi og jaðarpersónuleika í 

paraátökum og að ofbeldi hafi bein tengsl við reiði. Rannsókninni var ætlað að staðfesta 

miðlægni BPO í persónuleika einstaklinga sem beita ofbeldi í samskiptum, meta tengsl milli 

mismunandi þátta persónuleikagerðarinnar og ofbeldis og sjá hvort sálfræðilegir þættir sem 

gáfu forspá um ofbeldishegðun hjá körlum, hefðu einnig forspárgildi hjá konum.  
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Líkan að persónuleikagerð níðings byggir á að tilfinningaleg höfnun foreldris orsaki BPO, 

óttablandna tengslagerð og áfallaröskun. Þessir sálfræðilegu þættir valdi því að  einstaklingar 

búi við óvenju mikla reiði, sem aftur sé hin beina orsök ofbeldishegðunar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þann veg að konur séu líklegri til að greina frá að þær 

hafi beitt tilfinningalegu og líkamlegu ofbeldi en að þær hafi sætt slíku ofbeldi Er þessi 

niðurstaða í takt við fjölmargar rannsóknir sem benda til að konur sýni ofbeldishvöt að fyrra 

bragði og ekki aðeins í varnarskyni. 

Allir persónuleikaþættir makaníðings greindust hjá konum í úrtakinu og sýndu marktæk 

jákvæð tengsl við andlegt ofbeldi. Sterkust var fylgni andlegs ofbeldis við BPO, reiði og 

áfallaröskun. Hins vegar voru veik tengsl milli BPO og líkamlegs ofbeldis og reiði sýndi 

sterkari tengsl við andlegt ofbeldi en líkamlegt. Þar sem fylgni milli BPO og óttablandins 

tengslastíls, reiði og áfallastreitu var í meðallagi eða sterk, töldu höfundar að rannsóknin 

styddi tilgátu um miðlægni BPO og að höfnun foreldris væri orsakaþáttur í þróun BPO. Einnig 

töldu höfundar að rannsóknin styddi fyrri niðurstöður um að reiði sé bein orsök í paraofbeldi. 

Það kom hins vegar á óvart að fylgni milli óttablandins tengslastíls og reiði var ekki marktæk 

og hafði óttablandinn tengslastíll veik eða miðlungs sterk tengsl við andlegt ofbeldi, en ekki 

við líkamlegt. Allir þættir persónuleikagerðarinnar nema óttablandinn tengslastíll sýndu 

marktæka jákvæða fylgni við líkamlegt ofbeldi. Bentu höfundar á að rannsóknin gefi 

vísbendingar um að óttablandinn tengslastíll birtist á ólíkan hátt hjá konum og körlum. 

 

4 Karlar sem þolendur paraofbeldis  

Þrátt fyrir að umræðan um heimilisofbeldi hafi síðustu þrjá áratugi einkennst af áherslu á 

hlutskipti kvenna sem þolenda (Hines og Douglas, 2010; Ingólfur V. Gíslason, 2008), hafa 

nokkrir fræðimenn fjallað um karlkyns fórnarlömb ofbeldis í nánum samböndum. Steinmetz 

(1977) benti á mikilvægi þess að rannsaka ofbeldi gegn körlum og velti upp spurningunni, af 

hverju tölur sýndu að konur verði frekar fyrir meiðslum þegar gögn sýni að þær séu 

jafnlíklegar og karlar til að grípa til líkamlegs ofbeldis. Hegðun kynjanna væri ekki svo ólík, 

lítill kynjamunur í munnlegu ofbeldi, álíka tilhneiging til að grípa til ofbeldis og sýna 

frumkvæði í átökum við maka, auk þess sem konur bættu sér upp líkamsstærð með því að 

nota vopn þegar um morð væri að ræða. Aðalmunurinn virtist liggja í að konur hlytu fleiri og 
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verri áverka og skýringin lægi líklega í því að eiginmenn væru yfirleitt færari um að verja sig í 

átökum.  

Þegar karlar voru spurðir hvers vegna þeir veigruðu sér við átökum við árásargjarna 

eiginkonu, vísuðu þeir í viðhorf til ofbeldis, að sá sem slær konu sé fantur og að konan gæti 

hlotið alvarlega áverka ef þeir misstu  stjórn á sér. Sumir karlar kváðust binda vonir við að 

sársauki þeirra og áverkar myndu vekja sektarkennd með konunni. Inntir eftir ástæðum þess 

að halda tryggð í ofbeldissambandi, sögðu karlar svipaða sögu og konur, því alvarlegra sem 

ofbeldið er, því líklegra er að einstaklingur losi sig úr sambandinu. Upplifun ofbeldis í æsku 

og félagslegar og efnahagslegar bjargir skipta karla máli, ekki síður en konur. Karlar hugleiði 

líka áhrif ofbeldisins á börnin í sambandinu, margir hafi upplifað ofbeldi í kjölfar þess að stíga 

fram til verndar börnunum og óttast að skilja þau eftir í umsjá móður eða telja betra fyrir 

börnin að fjölskyldan sé sameinuð (Steinmetz, 1977). 

4.1  Reynsla bandarískra karla af alvarlegu ofbeldi 

Í rannsókn á reynslu karla í ofbeldissamböndum (Hines og Douglas, 2010), létu höfundar 

reyna á margar af þeim mýtum sem umlykja umfjöllun um karla í ofbeldissamböndum. Þar á 

meðal að karlar séu aðalgerendur og konur beiti einungis ofbeldi í nauðvörn, að karlar séu 

líkamlega ráðandi og geti varið sig, að ofbeldi sem þeir séu beittir sé ómarkvert, fyndið og 

hafi engar afleiðingar og að þeir hafi fleiri bjargir þegar að því kemur að yfirgefa maka. Þrátt 

fyrir að þekking lægi fyrir um að fólk af báðum kynjum búi við ofbeldi, töldu rannsakendur að 

mikið vantaði uppá þekkingu varðandi reynslu karla og vildu dýpka skilning á bakgrunni, 

upplifun ofbeldis og geðheilbrigði þeirra karla sem búa við alvarlegt ofbeldi. Byggt var á 

úrtaki 302 karla á aldrinum 18-59 ára sem verið höfðu í alvarlegu ofbeldissambandi. 

Meðalaldur karlanna var 35-45 ár, þeir höfðu að meðaltali verið í sambandi í rúm 8 ár og 

þriðjungur þeirra voru feður. Tæplega 18% höfðu skilið við ofbeldiskonuna. Líkamlega voru 

karlarnir hærri og þyngri, aðeins eldri, með meiri menntun og betri tekjur, yfir heildina voru 

þetta vel menntaðir menn í góðri vinnu.   

Meðal þess sem rannsakendur vildu skoða var ríkjandi tilhneiging til að líta svo á að 

stærðarmunur verndaði karla gegn ofbeldi, þeir gætu varið sig og stöðvað ofbeldið með því 

að halda maka sínum, eða forða sér. Rannsóknin gaf blendin svör við þessari goðsögn. 

Algengasta viðbragð karlanna við líkamlegu ofbeldi var að færa sig frá eða fara í annað 

herbergi, síst kusu menn að svara í sömu mynt. Svo virðist sem stundum hafi virkað að hverfa 
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frá, en stundum voru þeir hindraðir í að fara, annað hvort með meira ofbeldi eða komið var í 

veg fyrir að þeir gætu t.d. notað bíl. Flestir sem sögðust hafa slegið, haldið eða hrint, sögðust 

hafa gert það til að halda aftur af geranda eða til að verja sig. Því má segja að lítill minnihluti 

hafi tekið á móti með það að markmiði að jafna metin. Megi sjá svipaða tilhneigingu í öðrum 

rannsóknum, að karlmönnum sé illa við að slá konur af siðferðilegum ástæðum, óttist 

handtöku eða að missa forræði yfir börnum.  

Hvað geðheilsu varðar, telja höfundar að greining á gerð ofbeldis og upplýsingar sem 

fengust um geðheilbrigði styðji ekki þá mýtu að ofbeldi sem karlar verða fyrir sé 

smávægilegt. Ljóst væri að karlarnir sem rannsóknin náði til upplifðu ógnarsamband, eða 

mynstur alvarlegs ofbeldis og kúgunarhegðunar. Nákvæm skoðun á gerð ofbeldisins leiddi í 

ljós að allt að 96% þeirra upplifðu bæði alvarlegt andlegt ofbeldi og kúgun, 50 til 76% sögðu 

að makar þeirra hótuðu að slá eða henda einhverju í þá, eyðilögðu hluti sem þeir áttu, 

uppnefndu þá, höfðu eftirlit með þeim, og komu í veg fyrir samskipti við vini og ættingja. Yfir 

90% þoldu alvarlega ofbeldishegðun (hegðun sem gat valdið líkamsskaða) og yfir 50% þoldu 

mjög alvarlega ofbeldishegðun (ofbeldi sem gat leitt til dauða). Afleiðingar ofbeldisins voru í 

78,5% tilvika meiðsl á síðasta ári og meðal þessara meiðsla má nefna beinbrot og 

meðvitundarleysi. Auk þessa sögðu meir en helmingur mannanna frá lognum ásökunum á 

hendur sér, þ.á.m. að þeir væru ofbeldisfullir eða vanræktu eða misnotuðu börn sín. Dæmi 

um þetta megi sjá í fleiri rannsóknum, þar sem staðfest sé tilhneiging hjá einstaklingum af 

báðum kynjum til að beita fyrir sig lygum í forræðisdeilum og til að ná fram nálgunarbanni. 

Karlar sem hræðast falskar ásakanir hafi því fulla ástæðu til að óttast slíkt. 

Þegar karlarnir voru beðnir um að rifja upp síðustu átök sem þeir lentu í, sögðu 93% að 

konan hefði verið fyrri til. 85% sögðust hafa reynt að forða sér, 63% öskruðu eða bölvuðu, 

45% hingdu í vin eða fjölskyldumeðlim, 30% grétu, 28% hringdu á lögreglu en tæplega 20% 

héldu, hrintu eða slógu til baka. 70% karla töldu að börn sín hefðu orðið vitni að ofbeldinu. 

Af þeim körlum sem enn voru í sambandi, höfðu nánast allir íhugað sambandsslit en 

tengslin og ábyrgðin gagnvart börnum og gagnvart hjónabandinu héldu aftur af þeim. Stór 

meirihluti sagðist vera í sambandinu vegna ástar, færri nefndu óttann við að sjá ekki börnin 

sín framar og yfir helmingur hugsaði að makinn gæti breyst. Fjárhagslegar ástæður, skortur á 

fé eða samastað eða skömm voru hindranir sem helmingur nefndi. Tæplega helmingur var 

óviljugur að taka  börnin frá makanum og um fjórðungur óttaðist sjálfsvígs og morðhótanir. 

Þessar niðurstöður vitna um að karlar, ekki síður en konur, geta átt verulega erfitt með að 
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losa sig frá þeim skuldbindingum sem felast í nánu sambandi. Benda höfundar á að 

sambærilegt mynstur komi fram í rannsóknum sem beini sjónum að innri hindrunum hjá 

konum, að meirihluti þolenda nefni sterk tilfinningabönd við maka en færri nefni ytri 

hindranir. Því ætti ekki að líta framhjá mætti ástarinnar og hlutverki hennar í að hindra fólk í 

að slíta slíkum samböndum. Bent hafi verið á þau skaðlegu bönd sem verða til í 

ofbeldissamböndum, þar sem endurtekið mynstur ofbeldis og sætta styrkja tilfinninga-

tengslin og telja höfundar vert að spá í hvort þetta geti átt við um karlana í þessari rannsókn. 

Einnig þyrfti að skoða nánar þátt neyslu í paraofbeldi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar, að ofbeldið sem karlarnir máttu þola væri mjög alvarlegt og 

bæði andlega og líkamlega skemmandi, var í hróplegu ósamræmi við þá lífseigu skoðun að 

konur beiti eingöngu ofbeldi í nauðvörn eða  hefndarskyni en karlar beiti ofbeldi sem 

stjórntæki til að tryggja völd og yfirráð. Þvert á móti kom í ljós að karlar í þessu úrtaki beittu 

ekki ofbeldi sjálfir nema í varnarskyni. Algengasta viðbragð karlanna við ofbeldinu var að 

reyna að forða sér af vettvangi eða slíta sambandinu. Oft voru þeir hindraðir, stundum 

líkamlega, en oftar vegna sterkra sálfræðilegra og tilfinningalegra banda við maka og börn 

(Hines og Douglas, 2010).  

4.2  Karlar í Danaveldi 

Í nýlegri danskri skýrslu er greint frá rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 12 menn sem 

leitað höfðu aðstoðar vegna makaofbeldis. Kom fram að algengast var að þeir hefðu verið 

beittir andlegu ofbeldi. Niðrandi og auðmýkjandi ummæli svo að aðrir heyrðu til og stýring á 

samvistum þeirra við aðra eru dæmi um andlegt ofbeldi sem greint var frá. Fimm karlar 

höfðu verið sakaðir um valdbeitingu eða misnotkun í sambandi við forræðis- eða 

umgengnismál, sjö höfðu þolað líkamlegt ofbeldi. Enginn sagði frá kynferðislegu ofbeldi. Það 

hvílir skömm og þöggun yfir því þegar karlar eru beittir makaofbeldi og karlarnir upplifðu 

hindranir bæði í sambandi við að kæra og að leita eftir hjálp. Enginn hafði kært fyrrverandi 

maka til lögreglu og báru þeir gjarnan fyrir sig þær ástæður að þeir yrðu ekki teknir alvarlega, 

að þeir skömmuðust sín eða að þeir vildu leysa málin sjálfir. Þeim fannst mikilvægt að 

þekking á aðstoð fyrir karla yrði gerð aðgengileg svo fleiri karlar vissu hvert þeir gætu leitað 

eftir aðstoð. Mennirnir upplifðu að ekki hlustað á þá en konum þeirra var sjálfkrafa trúað. 

Þeim fannst mjög mikilvægt að yfirvöld sýndu hlutleysi í svona málum. 
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Í viðtölum við starfsmenn athvarfs fyrir karla kom fram að karlar, útsettir fyrir ofbeldi, hafi 

oft lágt sjálfsmat og hafi þörf fyrir að tala við fólk og fá staðfestingu á að þeir séu einhvers 

virði og séu ekki einir um að vera í þessum aðstæðum. 

Tíðni líkamlegs ofbeldis gagnvart körlum mátu höfundar svo að af því ofbeldi sem karlar 

væru útsettir fyrir og væri tilkynnt til lögreglu, væri gerandi maki í um 1% tilvika. Samkvæmt 

þessu upplifi um  2 karlar af hverjum 100.000 á aldrinum 16-79 ára makaofbeldi sem komi til 

kasta lögreglu. Ekki sé greinanlegur munur milli ólíkra þjóðarbrota hvað varði áhættu. 

Úrtakskannanir bendi til að 0,5% karla hafi sætt líkamlegu makaofbeldi. Tíðnin sé hæst hjá 

ungum körlum 16-24 ára, en lækki eftir það. Um helmingur ofbeldisins teljist vera óverulegt. 

0,3% hafði verið hótað líkamlegu ofbeldi af núverandi eða fyrrverandi maka síðast liðið ár. 

Tölur úr úrtakskönnun yfirfærðar á þýði bendi til að um 13.000 karlar sæti líkamlegu 

makaofbeldi árlega í Danmörku. Ekki var gerður greinarmunur á gagn- eða samkynhneigðum 

samböndum. Úr slysaskrá (Ulykkeregistreret) mátti sjá að árlega leita um 300 danskir karlar 

til slysadeilda vegna meiðsla sem hlotist hafa í makadeilum. Í meir en helmingi tilfella hafði 

maki notað vopn eins og t.d. hnífa, flöskur, eldhúsrúllustanda og fleira. Í fjórðungi tilfella 

hafði karlinn verið bitinn eða klóraður af makanum (Plauborg og Helweg-Larsen, 2012). 

4.3  Karlmennskuímynd og hlutverk fórnarlambsins  

2014 tók Corbally viðtöl við karlmenn sem upplifað höfðu ofbeldi af hálfu maka. Vakti það 

fyrir henni að rannsaka hvernig karlar kjósa að segja sögu sína, sögu sem ekki fellur að 

ríkjandi hugmyndum um það hvað felst í karlmennsku. Að baki lá áhugi á að rannsaka mál 

sem lítið er vitað um. Karlarnir sem hún tók viðtöl við voru sjálfboðaliðar úr stuðningshópi 

karla sem beittir voru makaofbeldi á árunum 2007 og 2008 á Írlandi. Sjálfboðaliðarnir voru 

14, en greinin sem hér er vitnað í segir sögu þriggja þeirra. 

Í viðtölunum voru þrír megin frásagnarhættir ríkjandi, frásögn föðurins, frásögn hins góða 

eiginmanns og frásögn þolandans. Síðastnefndi frásagnarhátturinn skar sig frá hinum, hann 

markaðist af klofning milli sjálfsvitundar þeirra sem karlmanna og sem kúgaðra einstaklinga. 

Karlarnir töluðu aldrei um sjálfa sig sem „fórnarlömb“ og þeir notuðu það orð aldrei um 

sjálfa sig. Mat Corbally það svo að ríkjandi umræðuhefð varðandi karlmennsku og 

heimilisofbeldi tálmaði þeim í að bera kennsl á ofbeldið og að bregðast við því á eðlilegan 

hátt. Hún bendir á að í hugum flestra sé makaofbeldi kynjað og viðbrögð fólks markist af 

ríkjandi hugmyndum, þannig sé lítið gert úr ofbeldi sem beitt er af konu og það ekki tekið 
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alvarlega. Karlkyns þolendur eigi erfitt með leita sér aðstoðar og oft sé þeim ekki trúað. Þeir 

séu því auðveld fórnarlömb lyga og geti þurft að þola tvöfalda bylgju ofbeldis, fyrst 

hefðbundið makaofbeldi, síðan ofbeldi þeirra sem ekki trúa frásögn þeirra eða telja að 

ásakanir á hendur þeim hljóti að eiga við rök að styðjast af þeirri einföldu ástæðu að 

hugmyndheimur okkar rúmar hvorki karlkyns þolendur né kvenkyns ofbeldismenn. Seinni 

bylgja ofbeldis, er það viðhorf sem karlar mæta í nærsamfélaginu og stjórnkerfinu. 

Ofbeldið sem þessir þrír karlar sögðu frá var í ætt við þekktar skilgreiningar á ofbeldi og 

þeir upplifðu bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi. Hjá einum þeirra mátti finna dæmi um það 

ofbeldi sem Johnson skilgreindi sem ógnarsamband, ofbeldi sem margir telja að beinist 

aðeins gegn konum. Fyrir þessum körlum var takmörkun á umgengni þeirra við börn 

sterkasta og varanlegasta form ofbeldis og þeir máttu jafnvel þola það í mörg ár eftir að þeir 

slitu samvistum. 

Það er niðurstaða höfundar að leiki grunur á að karlmaður megi þola ofbeldi, sé ólíklegt 

að hann eigi auðvelt með að tala um það og svara beinum spurningum varðandi ofbeldið. 

Ríkjandi hugmyndir um karlmennsku geri að verkum að karlar eigi erfitt með að tala um 

sjálfa sig sem þolendur og hindri þá í að leita aðstoðar og/eða slíta slíku sambandi. Þeir sem 

vinni við mál þar sem karlkyns þolendur koma við sögu, geti haft gagn af að átta sig á því að 

til að fá upplýsingar um það ofbeldi sem karlar eru beittir, getur verið betra að opna 

umræður með því að tala út frá föðurhlutverkinu eða hlutverki eiginmanns (Corbally, 2014). 

4.4  Fordómar sem karlkyns þolendur mæta 

Ransóknir á hlutskipti karlkyns þolenda makaofbeldis benda til að þeir mæti fordómum 

vegna þeirrar almennu skoðunar að karlar séu líklegri til að vera gerendur (Corbally, 2014; D. 

Hines og Douglas, 2010; Plauborg og Helweg-Larsen, 2012; Steinmetz, 1977). Karlar sem búa 

við makaofbeldi mæta innri og ytri hindrunum þegar þeir leita eftir hjálp og samfélagsleg 

viðhorf segja að þeir eigi sjálfir að geta ráðið fram úr málum. Þeir óttast álitshnekki og smán 

og vísbendingar eru um að þeir mæti fordómum hjá yfirvöldum t.d. í dómskerfinu (Hines og 

Douglas, 2009). 

 Meiri smán hvílir á karlkyns þolendum og þeir leita sér síður hjálpar segir í nýlegri grein 

(Arnocky og Vaillancourt, 2014) þar sem greint er frá kanadískri rannsókn á kynjamun í 

upplifun paraofbeldis. Hefðbundin karlmennskuímynd feli í sér hugmyndir um yfirráð og 

styrk sem falli illa að hugmyndum um karlmenn sem þolendur makaofbeldis. Bendi flest til að 
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slíkt hlutskipti þyki smánarlegra þegar karlmaður á í hlut. Karlkyns þolendur mæti því frekar 

fordómum í vinahópnum auk þess sem þeir sjálfir hafi tilhneigingu til að líta niður á karla 

sem beittir eru ofbeldi og séu síður tilbúnir að skilgreina sig sem fórnarlömb eða þolendur. 

Samfélagslega viðurkenningu skorti og það geti verið ein af ástæðum þess að rannsóknin 

sýndi að karlar voru viljugri en konur til að gera lítið úr reynslu sinni sem þolendur. Bæði voru 

þeir líklegri til að skilgreina ekki hegðun maka sem árásargjarna og leyna hegðun maka síns. 

Þeir voru líka ólíklegri en konur til að leita hjálpar.  

Höfundar benda á að fleiri rannsóknir vitni um fordóma gagnvart karlkyns þolendum. 

Karlar sem lendi í umsátri konu (stalking) séu gjarnan taldir bera meiri ábyrgð á eineltinu og 

hafa meiri stjórn á gerandanum, sömu tilhneigingu megi sjá varðandi heimilisofbeldi og að 

karlar sem upplifi kynferðislegt ofbeldi frá konu séu taldir líklegir til að hafa hvatt til atviksins 

og að hafa notið þess. Sú smán sem karlar upplifi og neikvæð viðhorf í garð karlkyns þolenda 

verði til þess að karlar sem upplifa ofbeldi frá maka búi við sérstæðan vanda sem taka þurfi 

mið af í rannsóknum, stefnumótun og praktík.  

Þar sem rannsóknir hafa bent til að karlkyns fórnarlömb heimilisofbeldis mættu 

fordómum, þar á meðal frá fólki sem starfar í þjónustu við fórnarlömb heimilisofbeldis, vildi 

Valgardson (2014) kanna afstöðu þessa hóps til karlkyns þolenda. Rannsókn hans á 

viðhorfum starfsfólks hjálparmiðstöðva í Missisippi, benti til að meirihluti starfsfólks geri ekki 

uppá milli kynja í störfum sínum og að kyn geranda eða þolanda virtist ekki hafa áhrif á 

afstöðu þeirra til makaofbeldis. Leiddi rannsóknin í ljós að það skipti verulegu máli hvort 

starfsfólk hafði fengið þjálfun í þjónustu við karlkyns þolendur, þeir sem höfðu fengið 

þjálfun, upplifðu sig mun hæfari til að veita aðstoð og voru ólíklegri til að líta svo á að 

karlkyns þolendur gætu sjálfir unnið úr ofbeldinu. 

 

5 Ofbeldishneigðar konur 

Rannsóknir síðustu áratuga benda til kynjasamhverfu í líkamlegu og andlegu ofbeldi. Talið er 

að í um helmingi tilvika séu báðir aðilar í sambandi jafnlíklegir til að eiga upptök að líkamlegu 

eða andlegu ofbeldi, í um fjórðungi tilvika sé karlinn megin gerandinn og í um fjórðungi 

tilvika sé það konan sem sé gerandinn (Hines, 2008). Í þrjá áratugi hafa tölur um makaofbeldi 

kvenna haldist nokkuð stöðugar en upplýsingar um kynferðislegt og andlegt ofbeldi eru 

óáreiðanlegar og hlutfallstölur breytilegar eftir skilgreiningum. Rannsóknir benda til að 
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kynjamunur geti verið í ofbeldisbeitingu og aðdraganda ofbeldisverka og að aukin þekking sé 

forsenda árangurs í meðferð (Hines og Douglas, 2009). 

Í skýrslu dóms- og kirjumálaráðuneytisins frá 1997 kemur fram að svipað hlutfall karla og 

kvenna (0,7% og 0,8%) hafði upplifað ofbeldi af hálfu þáverandi eða fyrrverandi maka oftar 

en einu sinni á 12 mánaða tímabili. Hlutfall grófs ofbeldis var ekki ósvipað (0,3% og 0,4%). 

Tölur um stök ofbeldisatvik og tölur um ofbeldisupplifun yfir ævina hækkuðu hlutfall 

kvenkyns þolenda. Bent er á að líklega sé umfang heimilisofbeldis á Íslandi minna en í 

Bandaríkjunum og svipað og í Danmörku (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). 

Í samantekt frá 2014 (Van Dieten, Jones og Rondon) á ofbeldishegðun kvenna kemur fram 

að í Bandaríkjunum og Kanada hefur konum sem komast í kast við lög fjölgað verulega 

síðasta áratuginn. Um þessar mundir séu konur um fjórðungur þeirra sem sitji í fangelsi eða 

séu á skilorði og að um 5% dæmdra ofbeldismanna séu konur. Ofbeldisglæpir kvenna tengist 

oftast heimilisofbeldi og ofbeldishegðun þeirra beinist helst gegn nákomnum. Ofbeldiskonur 

séu marglitur hópur og ýmislegt bendi til að ofbeldishegðun kynjanna hafi ólíkan farveg. Í 

samantektinni kemur fram að tölfræðiupplýsingar um makaofbeldi séu ónákvæmar vegna 

ólíkra nálgana og skilgreininga, að líklega leiði ofbeldi konu gegn maka sjaldan til ákæru, þau 

leiði fremur til áminningar eða sé vísað frá og karlar tilkynni síður makaofbeldi. 

Tilraun til að flokka ofbeldiskonur eftir því hvort þær voru almennt árásargjarnar eða 

beittu aðeins ofbeldi í samskiptum við maka bendir til að almennt árásargjarnar konur séu 

líklegri til að búa við geðræn vandamál. Þær sýndu oftar vandamál tengd minni og höfðu 

tilhneigingu til sjálfsskaðandi hegðunar ásamt því að sýna mökum ofbeldisfyllri hegðun og 

nota ofbeldi oftar sem stjórntæki. Einnig eigi þær oft lengri brotasögu, séu líklegri til að hafa 

upplifað ofbeldi og eigi fremur í geðrænum vanda (Babcock, Miller og Siard, 2003). 

5.1 Áhættuþættir ofbeldishegðunar 

Bandarísk rannsóknarskýrsla (Van Dieten o.fl., 2014) um konur sem brjóta af sér, sýnir að 

fjölbreyttir áhættuþættir tengjast ofbeldishegðun kvenna. Ungur aldur, lágar tekjur og 

atvinnuleysi eru áhættuþættir sem varða bæði kyn og eiga jafnt við um gerendur og 

þolendur. Lág efnahagsleg og félagsleg staða, skortur á félagslegum stuðningi og tækifærum 

tengjast möguleikum fólks til að koma sér úr erfiðum samböndum. Konur sem beita 

makaofbeldi eru líklegri til að hafa alist upp við ofbeldi, neyslu, geðræn vandamál, 

ofbeldisfull viðhorf eða að foreldri hefur ekki verið til staðar og má leiða líkum að því að 



  

35 

skortur á tilfinningalegu öryggi og fyrirmyndum jákvæðra og uppbyggilegra samskipta eigi 

nokkurn þátt í erfiðum samskiptum á fullorðinsárum. 

 Höfundar  benda á að vaxandi áhugi á samspili innan parasambanda hafi beint athygli að 

áhættuþáttum eins og lítilli ánægju í sambandi, áberandi ósamkomulagi og gagnkvæmri 

ofbeldishegðun. Persónulegir áhættuþættir séu fjölmargir, saga um alvarlega kynferðislega 

misnotkun, áfallastreita, neysla, þunglyndi, hegðunarröskun, persónuleikaraskanir, 

geðtengsl, erfiðleikar í sjálfsstjórn og tilfinningastjórnun, slakir samskiptahæfileikar, útrás 

reiði í árásarhvöt, sjálfskaða, sjálfsvígshugsunum  eða tilraunum, séu allt þættir sem geti 

aukið líkur á ofbeldishegðun. 

 Aldur hafi mikið að segja, bæði geti hegðunarvandi á unglingsárum verið forboði 

makaofbeldis, eins bendi rannsóknir til að paraofbeldi sé mest á aldrinum 18-20 ára, en fari 

svo minnkandi. Bent er á að áfengisneysla og þunglyndi séu hugsanlega meiri áhættuþættir 

fyrir konur en karla og að konur sem vanda eigi til ofbeldis, eigi oft í erfiðleikum með að 

takast á við neikvæðar tilfinningar, leysa úr ágreiningi og finna til samhygðar.  

Benda höfundar á að umdeildustu áhættuþættir makaofbeldis tengist persónuleika-

röskunum. Hegðunarröskun pilta og andfélagsleg persónuleikaröskun karla hafi sterk tengsl 

við ofbeldishegðun en þróunarferill andfélagslegrar hegðunar kvenna virðist vera flóknari og 

krefjist frekari rannsókna. Fjöldi áhættuþátta hafi verið tengdur ofbeldishegðun kvenna og 

ástæða sé til að skoða sérstaklega þá huglægu þætti sem hægt sé að vinna með á 

meðferðargrundvelli. Þar megi telja aðferðir sem miði að breyttri hegðun með bættri 

tilfinningastjórnun, aukinni hæfni til heilbrigðra samskipta, breyting á neikvæðum 

hugsunarhætti og þjálfun færni í að takast á við erfiðleika (Van Dieten o.fl., 2014). 

5.2  Morð, umsátur og tál 

Samkvæmt tölum af heimsíðu Bandarísku alríkislögreglunnar, FBI, eru morð á eiginmönnum 

um 1 á móti 5 morðum á eiginkonum (The FBI federal bureau of investigation, 2013).  

Bandarísk rannsókn (Jordan, Clark, Pritchard og Charnigo, 2012) hafnar þeirri lífseigu 

skoðun að konur myrði eiginmenn einungis í sjálfsvörn eða vegna þess að þær hafi um árabil 

sætt ofbeldi maka. Í rannsókninni eru dregnir fram ólíkir þættir sem virðast marka brotaferil 

kynjanna. Bent er á að almennt gerist konur sjaldan brotlegar við lög, að hlutfall þeirra lækki 

með auknum grófleika brota og að flestir morðingjar séu karlar. Þegar aðeins sé litið til 
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makamorða jafnist kynjahlutföllin nokkuð, fórnarlömb kvenmorðingja séu í um 45% tilvika 

maki, samsvarandi hlutfall karla er um 7%.  

Konur sem hafi drepið maka eða sært lífshættulega séu ekki einsleitur hópur. Í 

samanburði við önnur morðkvendi séu þær þó líklegri til að hafa sætt andlegu, líkamlegu og 

kynferðislegu ofbeldi á fullorðinsaldri, séu síður í neyslu, séu eldri og líklegri til að vera í 

hjónabandi eða sambúð og eiga börn og hafa menntun og atvinnu. Samanburður byggður á 

kyni makamorðingja leiddi í ljós að ekki var munur í aldri, menntun eða barnafjölda, karlarnir 

áttu þo yngri börn og voru líklegri til að eiga neyslu- og brotasögu. Enginn kynjamunur var í 

geðrænum vandamálum, bæði kyn voru líkleg til að hafa þolað illa meðferð í æsku, en konur 

mun líklegri til að hafa sætt andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi á fullorðinsaldri. Þó 

kvenkyns makamorðingjar hefðu sjaldnar brotasögu, átti um helmingur þeirra sögu um 

afbrot, aðallega minnháttar brot. Konur voru líklegri til að myrða maka í sambúð, en karlar 

eftir sambandsslit og telja höfundar það til marks um að afbrýði stjórni fremur hegðun karla 

meðan konur sem sitji fastar í erfiðu sambandi séu í mestri hættu á að beita lífshættulegu 

ofbeldi. 

Umsátur kvenna (stalking) hefur ekki verið mikið rannsakað en talið er líklegt að  konur 

séu milli 10 og 25% umsátursgerenda. Rannsókn byggð á sænskum og áströlskum gögnum 

sýndi ekki fram á kynjamun í áhættuþáttum umsáturs. Tíðni ofbeldis var óháð kyni og voru 

auknar líkur á ofbeldi ef gerandi hafði átt náið samband við fórnarlambið og beitti hótunum 

og nálgunaraðferðum. Þessir þrír þættir samanlagt gáfu um 80% líkur á líkamlegu ofbeldi. 

Hátt hlutfall geðveiki fannst meðal beggja kynja og áttu um 84% kvennanna í geðrænum 

vanda. Helsti kynjamunurinn fannst í því að hjá konum voru persónuleikaraskanir töluvert 

áberandi (Strand og McEwan, 2012). 

Vísbendingar eru um að kynjamunur í kynferðislegum þvingunum sé ekki eins mikill og 

talið hefur verið. Rannsókn meðal gagnkynhneigðra bandarískra háskólanema leiddi í ljós að 

ungar konur þvinguðu eða tældu karla til kynlífs ekki síður en karlar, hins vegar virtust 

viðhorf og langanir vera frábrugðnar. Reynsla af kynferðisofbeldi á barns- eða unglingsaldri 

hafði skýringargildi í hegðun beggja kynja en aðrir skýringarþættir bentu til mismunandi 

skýringarlíkana. Stjórnun og ópersónuleg skyndikynni voru sterkustu skýringarþættir meðal 

karla en kynferðisleg hvatvísi hjá konum. Rannsóknin þótti styðja kenningar um að konur noti 

kynferðislegar þvinganir þegar tilraunir til að skapa nánd hafa mistekist og þeim  finnist þær 

vera að missa stjórn á aðstæðum (Schatzel-Murphy, Harris, Knight og Milburn, 2009). 
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5.3  Skýringar gerenda 

Tilgátur um kynjamun í aðferðum og ástæðum paraofbeldis liggja til grundvallar rannsókn 

(Whitaker, 2013) sem gerð var meðal bandarískra háskólanema á eigin skýringum 

ofbeldishegðunar. Niðurstöðurnar eru sambærilegar öðrum rannsóknum sem sýna að konur 

beita oftar ofbeldi, en ofbeldi karla geti verið grófara. Hlutfallslega beittu konur fremur 

líkamlegu og síður andlegu ofbeldi og fleiri karlar beittu einungis andlegu ofbeldi. Að missa 

stjórn á skapsmunum eða  að vilja fá maka til að hlusta voru algengustu ástæður beggja 

kynja. Hlutfallslegur kynjamunur var í öllum ástæðum nema þeim að fólk vissi ekki hvers 

vegna, eða var undir áhrifum vegna neyslu.  

Innbyrðis fylgni svara afhjúpaði tvö meginþemu, stjórnun og hefnd. Stjórnun fól í sér 

svörin að fá maka til að hlusta, fá hann til að gera það sem ég vil, refsa honum eða sýna 

honum hver ráði. Hefnd fól í sér að hefna meiðandi orða, að forðast maka, sjálfsvörn og að 

jafna metin vegna líkamlegs ofbeldis. Konur gáfu oftar skýringar sem tengjast stjórnun eða 

því að missa stjórn á skapsmunum meðan karlar gáfu fremur skýringar sem tengjast hefnd. 

Höfundar mátu það sem svo að úr þessu mynstri mætti lesa að konur taki fremur ábyrgð á 

sig (ég vildi stjórna eða ég missti stjórn) á meðan karlar varpi fremur ábyrgð á aðra (hefnd 

vegna hegðunar annars). Þversögn birtist í útreikningi forspárgildis  líkamlegs ofbeldis. 

Mestar líkur á líkamlegu ofbeldi  voru meðal kvenna sem gáfu hefnd sem skýringu og mestar 

meðal karla sem vildu stjórna. Samkvæmt þessum niðurstöðum fara ekki alltaf saman 

skýringar fólks og raunverulegt orsakasamhengi (Whitaker, 2013).  

Önnur bandarísk rannsókn (Elmquist o.fl., 2014) skoðaði skýringar sem ungir 

háskólanemar gáfu á ofbeldishegðun sinni. Skýringarnar greindust í 7 meginstef, stjórnun, 

sjálfsvörn, neikvæða tilfinningaútrás, erfiðleika í samskiptum, hefnd, afbrýði og aðrar 

ástæður eins og kynferðislega örvun og neyslu. „Kynferðislega æsandi“ var algengasta 

skýring beggja kynja og nefndu 22% kvenna hana. Næst oftast nefndu konur ástæðurnar „að 

sýna reiði“ og „að ná athygli kærastans“. Meginþræðirnir voru samskiptavandi, sjálfsvörn og 

afbrýði og var kynjamunur ekki marktækur. Höfundar benda á hagnýtt gildi rannsóknarinnar 

varðandi fyrirbyggjandi aðgerðir og meðferð, ungt fólk sé leitandi í kynferðismálum og að 

fræðsla um kynheilbrigði gæti dregið úr ofbeldi í parasamböndum. 
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6 Niðurstaða 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig fræðaheimurinn tekst á við 

ofbeldisupplifun karla sem þolenda í paraofbeldi og hvort sú upplifun sé viðurkennd í 

greiningu á ofbeldishegðun í nánum samböndum.  

Það er niðurstaða höfundar að tilhneiging sé til að líta fram  hjá körlum sem þolendum 

ofbeldis. Ofbeldi í parasamböndum sé gjarnan útskýrt með pólitískum tilgátum þar sem 

skýringa er leitað í valdastrúktúr, með áherslu á ofbeldið sem tilraun karla til að kúga konur 

og viðhalda þannig ríkjandi skipulagi eða ná yfirráðum í samskiptum kynjanna. Fátt bendir 

hinsvegar til að þessar tilgátur standist. 

Vandaðar rannsóknir virðast þvert á móti benda til samhverfu ofbeldis í parasamböndum 

og er skýringa á ofbeldishegðun í vaxandi mæli leitað í félagslegum, persónulegum og 

samskiptalegum þáttum. Bent hefur verið á að þröngt kynjað sjónarhorn hafi takmarkað 

skýringargildi og þörf sé á víðtæku skýringarlíkani sem taki mið af flóknu samspili 

einstaklingsþátta, kynhlutverks,  menningar og samfélags. Að þessu sögðu er rétt að benda á 

að rannsóknir á hlutskipti karla sem þolenda ofbeldis benda til að upplifun karla af ofbeldi í 

nánu sambandi sé í grundvallarþáttum samsvarandi upplifun kvenna og að þörf fyrir 

stuðning sé rík og óháð kyni þeirra einstaklinga sem búa við ofbeldi.  

Undirmarkmið ritgerðarinnar er að svara spurningunni hvort konur séu líklegri til að beita 

andlegu fremur en líkamlegu ofbeldi í nánum samböndum. Tölulegar upplýsingar um 

beitingu andlegs ofbeldis eru misvísandi og er því varhugavert að slá nokkru föstu um þetta 

mál. Líklega eiga rannsóknir á andlegu ofbeldi enn langan veg fyrir höndum. Viðfangsefnið er 

flókið og vandmeðfarið, skilgreiningar eru á reiki og mælitæki ófullkomin. Rannsóknir benda 

til að árásarhneigð kvenna fái oftar útrás í samskiptum við nákomna en við ókunnuga og að 

fórnarlömb kvenna séu oftast nákomnir. Bendir flest til að þó stúlkur læri fyrr en drengir að 

tileinka sér aðrar aðferðir en líkamleg átök í ágreiningsmálum og beiti sjaldnar líkamlegu 

ofbeldi í deilum við jafningja, beiti fullorðnar konur fremur líkamlegu en andlegu ofbeldi í 

deilum við maka. 

 

7 Umræða 

Segja má að á sama hátt og deilur og átök skerða gæði ástarsambanda, hafi fræðilegt gildi 

rannsókna á ofbeldi í nánum samböndum liðið fyrir harðvítugar deilur um kynjasamhverfu. 
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Hafa nokkrir fræðimenn bent á tilhneigingu innan fræðanna til að horfa framhjá mikilvægum 

upplýsingum og fjölmargar rannsóknir leggja upp með að skoða einungis ofbeldi sem konur 

eru beittar. Hörð afstaða sumra fræðimanna sem kenna sig við femínisma hefur misboðið 

mörgum og má segja að afstaða þeirra vegi illilega að sjálfsvirðingu beggja kynja. Í sumum 

tilvikum litast rannsóknartilgátur af eðlishyggju sem sér eiginleika kaldlyndis og hrottaskapar 

hjá körlum en lítur á konur sem varnarlaus fórnarlömb. Er til efs að það þjóni baráttu fyrir 

jafnri stöðu kynja að hamra á ótta kvenna við ofbeldi og loka augum fyrir þeirra eigin 

árásarhneigð. Markmið jafnréttisbaráttu hlýtur að vera valdefling beggja kynja en ekki að 

settur sé geislabaugur á höfuð kvenna en horn og hali á karla í óljósri von um að jafna 

valdastöðuna á milli þeirra. 

Undangengna áratugi hafa fjölmargar rannsóknir beinst að paraofbeldi. Smám saman 

hefur hið kynjaða sjónarhorn misst vægi en þeim röddum vaxið hljómur sem viðurkenna að 

einstaklingar af báðum kynjum geta verið gerendur og þolendur í heimilisofbeldi. Um leið og 

menn hætta að skipa körlum og konum í tvær andstæðar fylkingar, vex skilningur á flóknu og 

margslungnu samskiptamynstri. 

Raddir karla sem eru fórnarlömb alvarlegs ofbeldis vitna um að í nánum samböndum 

mæta þeir svipuðum áskorunum og konur. Þeir þurfa að takast á við mótsagnakennda 

sjálfsmynd og sætta ímynd karlmennskunnar og fórnarlambsins um leið og þeir glíma við 

eigin fordóma og mæta oft litlum skilningi þegar þeir leita aðstoðar. Líklega er öllum sem 

hafa kynnt sér þessi mál að einhverju marki ljóst að löngu er tímabært að stíga uppúr 

skotgröfum, hætta að rýna í hlutfallstölur og beina kröftum þess í stað að fyrirbyggjandi 

aðgerðum. Ofbeldi í nánum samböndum hefur ekki síst eyðileggjandi áhrif á þau börn sem 

vaxa upp við erfið skilyrði og verða jafnvel bitbein í fjandskap foreldranna. 

Rannsóknir á ofbeldishegðun hafa dregið fram ýmsa orsakaþætti. Sumum verður trauðla 

breytt en við aðra má glíma og hafa margir fræðimenn bent á mikilvægi þess að grípa 

snemma inn í ofbeldishegðun barna og unglinga. Tengsl ofbeldis við geðraskanir og 

persónuleikaraskanir vitna um nauðsyn þess að skima snemma fyrir slíkum vandamálum. 

Kvíði og þunglyndi barna og unglinga er alvarlegt vandamál og árlega svipta nokkur börn sig 

lífi á Íslandi. Sjálfsvíg eru ekki aðeins persónulegur harmleikur heldur oft á tíðum merki um 

ófullnægjandi íhlutun. Þekkt er að fólk með jaðarpersónuleikaröskun er í sérlegri hættu 

vegna sjálfsskaðandi hegðunar. Samt er geðheilbrigðiskerfið illa í stakk búið til að annast 
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ungmenni með persónuleikaraskanir og tregða er til að greina slíkan vanda hjá börnum og 

unglingum.  

Ef átak gegn heimilisofbeldi á að skila árangri er nauðsynlegt að líta til margra þátta. Horfa 

verður á aðstæður nýbura og þá fræðslu og stuðning sem verðandi foreldrum stendur til 

boða. Merki um þunglyndi, kvíða, ágreining og ósamkomulag hjá foreldrum ungbarna þarf að 

taka alvarlega. Á öllum skólastigum þarf að leggja rækt við góð samskipti og gagnkvæma 

virðingu og börn eiga að fá fræðslu um samskiptaleiðir og kynjamun í samskiptum. Þau þurfa 

að læra að þekkja og meta eigin styrkleika og fá þjálfun í að tjá skoðanir og tilfinningar, þarfir 

og langanir. Sálfræðiþjónusta ætti að vera sjálfsagður hluti af almennu heilbrigðiskerfi því 

mikilvægt er að einstaklingar á öllum aldri geti leitað sér aðstoðar þegar erfiðleikar skapast í 

samskiptum. Úrræði fyrir einstaklinga sem beita ofbeldi í samskiptum, hvort sem það er 

andlegt eða líkamlegt, þurfa að byggja á vísindalegri þekkingu og reynslu, en ekki á 

pólitískum rétttrúnaði. 

Einhver mikilvægasta ákvörðun í lífi hvers einstaklings er tekin þegar hann velur sér 

lífsförunaut og í  því nána sambandi sem þar er stofnað til reynir á færni fólks til að 

samþætta mótsagnakenndar þarfir fyrir nánd og sjálfstæði. Þegar börn koma til sögunnar 

skapast sameiginleg ábyrgð sem nær út fyrir parasambandið og því má segja að hæfni til að 

eiga í góðum samskiptum, skapa nánd, viðhalda kærleika og leysa úr ágreiningi sé ekki bara 

einkamál, andlegt heilbrigði, menntun og þjálfun ungs fólks er hápólitískt mál og burðarás 

friðvænlegs samfélags. 
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